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KANTATEGUDSTJENESTE 
I TRINITATIS KIRKE  
J.S. Bachs kantate 140 

”Wachet auf, ruft uns die Stimme”

Søndag den 6. december kl. 10.30

Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Organist: Søren Christian Vestergaard

Prædikant: Kirsten Sandholt

Skål 
søde Fritz
- og husk at gi’ en ged til jul!
Snobberne har været i Cambodja for at lede 
efter julegeden. Men hvor gemmer den sig? 
Og kan Fritz klare sig uden sin au-pair helt til jul? 
Få svarene i årets julekalender fyldt med spas, 
konkurrencer og en lille smule alvor.

- og husk at gi’ en ged til jul!
Følg Snobbernes jagt på geden fra d. 1. december på givenged.dk
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Flere steder 
i Afrika er 
fødselstallet 
faldet så 
meget, at det 
nu er på 
niveau med 
det danske.

Udland side 7                    

Første søndag i advent. 
Advents stille forberedelse og 
julens dybe under skaber en 
glæde og et fællesskab, der 
hjælper os tilbage i livets 
strøm, skriver tidligere biskop 
Karsten Nissen i kronikken.
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Kronik side 21 

Denne side er redigeret af Thor Dam

Læs også i dag
• Udland: Israelsk politi skal

forsvare offentligheden, ikke 
agere dommere eller bødler, 
mener israelske menneskerettig-
hedsorganisationer, der kritise-
rer politiets strategi om at skyde 
knivstikkerne på stedet  side 6

• Liv&Sjæl: For syv år siden blev 
et af skibsreder Per Gullestrups 
skibe kapret i Somalia. Nu hjæl-
per han folk i landet   side 19

Sebastian har i 
mere end 40 år 
haft et særligt 
talent for at 
komponere 
musik og skrive 
tekster, som 
vækker gen-
klang. Men den 
65-årige musi-
ker er også 
ydmyg og 
erkender, at 
talentet er 
skrøbeligt. 
 
Forsiden af 
Bøger&Kultur

F oto: P e t ra t h e i b e l  Jaco b s e n

Af Josephine Wiesener
wiesener@k.dk

Juletiden kan hurtigt blive en 
dyr fornøjelse, når der skal 
ligge en pakke til alle grene 
af familien under juletræet. 
Alligevel oplever landets gen-
brugsbutikker kun begrænset 
interesse, når danskerne 
foretager juleindkøb, oplyser 
Folkekirkens Nødhjælps gen-
brugsadministrator Kristine 
Naundrup-Jensen.

”December er ikke vores 
travleste måned på året. Det 
kan hænge sammen med, at 
mange køber gaver på nettet 
og ikke tænker på genbrugs-
butikkerne som en mulig-
hed,” siger hun.

I december sidste år kunne 
Foreningen for Dansk Inter-
nethandel (FDIH) konklude-
re, at mere end halvdelen af 
danskerne købte julegaver på 
nettet. I Folkekirkens Nød-
hjælp vil man derfor skabe 
større opmærksomhed om 
genbrugsbutikkernes poten-
tiale blandt andet via sociale 
medier og ved at gøre jule-
indkøbene nemmere for kun-
derne.

”Vi vil italesætte, at julen 
også kan købes i genbrug. Vi 
rådgiver vores butikker om, 
hvordan de kan få flere kun-
der for eksempel ved at lave 
færdige pakkekalendere ud 

af det legetøj, de modtager, 
og ved at pynte butikkerne 
op i løbet af november. På vo-
res Facebook-side kommer vi 
med forslag til gode gaveidé-
er med alt fra whiskyglas til 
morfar til nyt tøj til kusinen,” 
påpeger Kristine Naundrup-
Jensen.

Også i Danmission Gen-
brug kan udviklingskonsu-
lent i Region Hovedstaden 
Louis Møllerfors nikke gen-
kendende til danskernes til-
bageholdenhed på trods af, 
at de generelt oplever, at der 
kommer flere kunder i butik-
kerne i løbet af året. 

”Medmindre man følger en 
genbrugstrend eller tænker 
meget grønt, lever vi stadig i 
et forbrugssamfund, hvor 
folk helst vil give noget, der 
er nyt, og som kan byttes. Det 
kan vi godt mærke i decem-
ber,” siger han.

røde Kors’ genbrugsbutikker 
oplever ligeledes en generel 
stigende interesse, dog ikke 
når vi nærmer os juletiden.

”Vi oplever, at flere og flere 
kommer i vores butikker, 
men sidste år kunne vi se, at 
omsætningen faldt i decem-
ber,” oplyser Tina Donner-
borg, der er chef for genbrug 
og førstehjælp i Røde Kors. 

Per Østergaard, der er ph.d. 
i forbrugeradfærd og lektor 

ved Syddansk Universitet, 
påpeger, at den stigende inte-
resse for genbrug kan skyl-
des, at vi gerne køber gen-
brugsting til os selv, men når 
det drejer sig om gaver, er re-
aliteten en anden. Det skyl-
des de indlejrede forventnin-
ger, som gavegivning trækker 
på.

”Gavegivning bygger på en 
form for tavs viden med nog-
le forventninger, som vi intui-
tivt holder os indenfor. Gave-
givning er karakteriseret af 
ideén om gensidighed. Når 
man giver en gave, forventer 
man også at modtage en. Jeg 
tror, mange vil have en frygt 
for, at der opstår ubalance i 
den gensidighed, hvis man 
køber en gave i en genbrugs-
butik,” siger han og påpeger, 

at byttekulturen også spiller 
en rolle.

”Folk har meget specifik 
smag og stil, hvad enten det 
er tøj eller boligindretning. 
Det sker tit, vi får en gave, 
som vi synes er okay, men 
egentlig ville vi hellere have 
skjorten, vi fik, i en lysere far-
ve. Det er meget indarbejdet, 
at julegaver skal kunne byt-
tes, og den forestilling kan 
godt skabe en psykologisk 
barriere, der gør, at vi afhol-
der os fra julegavekøb i gen-
brug,” forklarer Per Øster-
gaard.

38-årige Marie-Louise Ros-
engaard er genbrugsentu-
siast og ærgrer sig over, at 
folk ikke støtter genbrugsbu-
tikkerne mere i julen. 

”Det at genbruge er stadig 
lidt tabubelagt, men gen-
brugsbutikker rummer unik-
ke og spændende julegaver af 
høj kvalitet, der allerede er 
produceret og bare venter på 
igen at blive taget i brug,” 
fastslår hun og fremhæver, at 
julens forbrugsfest sagtens 
kan gøres til en bæredygtig-
hedsfest, uden at man går på 
kompromis med gaverne. 

Stort juletillæg 
med aviSen i dag
 
leder Side 20

Danskere på juleindkøb 
fravælger genbrugsbutikker
Det er de færreste, der lægger vejen forbi en genbrugsbutik i jagten på
julegaver til venner og familie. Folkekirkens Nødhjælp vil i år øge fokus på 
mulighederne for at gøre et godt julefund i landets genbrugsbutikker

Jul      Advent2015
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„FORMFULDENDT LITTERÆR 
KVINTET“– Weekendavisen

   Politiken

★ ★ ★ ★ ★ – Berlingske
★ ★ ★ ★ ★ – Jyllands-Posten

   
„Nød man de første tre (…)

er de sidste to også et must.“
Politiken

PRESSEN OM BIND 1: PRESSEN OM BIND 2:

„FORMFULDENDT LITTERÆR 
KVINTET“

★ ★ ★ ★ ★ 
★ ★ ★ ★ ★ 

PRESSEN OM BIND 1:

„FORMFULDENDT LITTERÆR 

– Jyllands-Posten
er de sidste to også et must.“

Politiken

      Advent

F OTO: L E I F  TUX E N

 5 Gæt med i 
julequizzen og 
vind fi ne præmier   
side 2 

 5 Jette Fröhlich har 
i mere end 50 år 
udstillet og 
designet julepynt  
side 6  

 5 December er lig 
med tv-jule-
kalendere  side 4, 
26 og 38

 5 I Krusmølle i 
Sønderjylland har 
forberedelserne 
længe været i 
gang  side 8

 5 Nogle spiser and, 
andre gås. Hvorfor 
egentlig?  side 10

 5 Sognepræst Karen 
Felter debuterer i 
år som jule-
prædikant  side 12

 5 Mange i sorg gruer 
for julen. Sogne-
præst tilbyder 
kajak-terapi 
side 24 og 25

 5 Hyg i december 
med de klassiske 
julefortællinger 
side 18 og 19

 5 Julehandlen på 
internettet stiger 
år for år, og posten 
er parat til at få 
alle pakkerne ud 
til tiden  side 21

politisk 
analyse
Af henriK 
hoffmAnn-hAnsen 
politisK redAKtør

hoffmann@k.dk

Folkeafstem-
ningen på tors-
dag er endt i et 
hæsblæsende 
kapløb om at 
betrygge væl-

gerne.
”Vi skal passe på Dan-

mark,” siger statsminister 
Lars Løkke Rasmussen (V) 
igen og igen.

Selvom vi ifølge forskere le-
ver i den tryggeste, mest 
fremgangsrige og fredeligste 
epoke i verdenshistorien, har 
kampagnerne fra både ja- og 
nejsiden været badet i natio-
nale krigsmetaforer, og Hol-
ger Danske vender sig søvn-
drukkent på sit leje.

De store flygtningestrøm-

me, krigene i Mellemøsten og 
ikke mindst terrorangrebene 
i Paris og København har sat 
scenen for en debat, der kun-
ne have handlet om Dan-
marks integration i EU på det 
retlige område. En debat iført 
blå sokker.

I realiteten foregår den ind-
hyllet i røde og hvide farver 
som til en afgørende lands-
kamp. Den er blevet et 
spørgsmål om, hvem vælger-
ne tror på vil sikre den natio-
nale og måske endda person-
lige tryghed. Ja-siden har – 
foreløbig uden held jævnfør 
meningsmålingerne – forsøgt 
at bruge den generelle utryg-
hed til at plædere for, at et ja 
er nødvendigt for at vi kan 
forblive i politisamarbejdet 
Europol. Et samarbejde, vi el-
lers må forlade på grund af 
EU-retsforbeholdet fra 1993, 
når samarbejdet meget snart 
bliver gjort overstatsligt.

Nej-siden, især Dansk Fol-
keparti, er gået ind på den ba-
ne og argumenterer for, at vi 

bare kan få en parallelaftale 
om Europol og afvise resten 
af det retlige samarbejde. Den 
udlægning er blevet anfægtet 
af flere eksperter, som mener, 
at det kan blive en langstrakt 
og besværlig proces at få en 
parallelaftale, hvis det over-
hovedet er muligt.

Problemet for ja-siden er, at 
eksperterne af skeptiske væl-
gere opfattes som en del af 

den magtelite, der vil true og 
lokke dem til at sige ja til ”me-
re EU”, som der står på nej-
plakaterne. Når det kombine-
res med mediernes billeder af 
tusindvis af flygtninge på vej 
gennem Europa og af gale 
bombe-og maskinpistolmænd 
i europæiske hovedstæder, så 
svinder tiltroen til, at dette 
europæiske politisamarbejde 
i virkeligheden skulle kunne 
stille noget op over for det, de 
føler truer trygheden.

Også den politiske venstre-
fløj har taget de nationale bril-
ler på. Med Enhedslistens ord-
valg skal man ikke flytte be-
slutningerne på det retspoliti-
ske område længere væk fra 
befolkningen. Her er det svært 
at skimte blot en enkelt strofe 
fra kampsangen ”Internatio-
nale”, selvom partiet formelt 
erklærer sig som stor tilhæn-
ger af netop internationalt 
samarbejde. Det fremgår blot 
ikke med hvem eller hvordan.

FortSætter Side 4

EU-kampagner i rødt og 
hvidt handler om tryghed
Danskerne har aldrig købt idéen om, at EU først og fremmest skulle skabe 
sikkerhed og tryghed i Europa. Paradoksalt nok dominerer løfter om tryghed 
dog både ja- og nej-kampagnerne op til folkeafstemningen den 3. december

ja eller nej  
3. december
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