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Debat
Denne side er redigeret af Michael Sørensen

Følgende ledige stillinger kan du læse mere om på 

www.k.dk/job

Stillinger

Stillingsbetegnelse Arbejdsgiver I avisen 1. gang Ansøgningsfrist
Graver Fårevejle Kirke 16. november 30. december 2011

Præst Tømmerby og Lild Menighedsråd 14. december 3. januar 2012

Præst Køng Sogns Menighedsråd 30. december 3. januar 2012

Børnekonsulent Luthersk Missionsforening 9. december 4. januar 2012

Sognemedhjælper Toreby sogn 16. december 6. januar 2012

Generalsekretær KLF, Kirke & Medier 28. december 6. januar 2012

Præst Vejle Frimenighed 16. november 8. januar 2012

Controller Danmission 14. december 9. januar 2012

Landsleder DanskOase & Børne- & UngdomsOase 7. december 10. januar 2012

Prorektor & uddannelseschef Diakonissestiftelsen 30. december 16. januar 2012

Lederpar KFUMs soldaterhjem i Kølvrå 21. december 20. januar 2012

www.k.dk/job

Møbler fra 1950/60 i 
palisander, teak, eg, stål 

og skind købes. 
Arkitekttegnede møbler 

har også interesse.
Kontant afregning. 

Tlf. 4038 7119

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges
Ikast kristne Antikvariat

Navervej 9 • 7430 Ikast • 9725 2077

SYDFRANKRIG 
BANYULS-SUR-MER 150 
M. TIL MIDDELHAVET

I denne smukke vinby der 
ligger i en charmerende 
bugt syd for Perpignang 

ved foden af Pyrenærerne 
udlejes et velholdt byhus 
tæt på stranden med en 

fantastisk udsigt. 
Se vor hjemmeside: 

www.Husifrankrig.net 
eller ring 20 81 75 00

ITALIEN
2 unikke ferielejligheder/

huse 50 km. nord for 
Toscana i 

Emilia-Romagna. 
Se 

www.casaantonietto.dk

PROREKTOR & 
UDDANNELSESCHEF 
søges til UC Diakonissestiftelsen

Bliver du motiveret af samarbejde med mennesker i et undervisningsmiljø, der er 
kendt for sit høje faglige niveau? Ser du store perspektiver og fremtidsmuligheder i 
at være en del af ledelsen i et uddannelsescenter i rivende udvikling?

UC Diakonissestiftelsen søger per 1. marts 2012 en prorektor til professions-
bacheloruddannelserne; sygeplejerskeuddannelsen og 3K-uddannelsen 
(Kommunikation, Kultur og Kristendom) og en uddannelseschef til social- og 
sundhedsuddannelsen.

VI FORVENTER

Prorektor og uddannelseschefen skal i fællesskab med de øvrige chefer stå i spidsen 
for en organisation, der hviler på diakonale værdier. Vi forventer, at prorektor og 
uddannelseschefen kan pro!lere og konsolidere UC Diakonissestiftelsens uddan-
nelser i forhold til omverdenen. I den forbindelse skal de hver især vedligeholde og 
udbygge deres respektive netværk i praktik- og klinikfællesskaberne. Samtidig skal 
de tage initiativ til at !nde nye samarbejdspartnere, fx på det velfærdsteknologiske 
felt.

VI TILBYDER

Du vil indgå i et tæt samarbejde i en ambitiøs chefgruppe, der har fokus på især kva-
litetssikring af driften, høj faglighed og innovation. Prorektor og uddannelseschef 
får mulighed for at præge videreudviklingen af en ung organisation i et åbent og 
rummeligt arbejdsmiljø, hvor vi hele tiden søger nye højder. Vi er midt i omfattende 
forandringsprocesser, så her har du som leder chancen for at sætte dit præg på hvil-
ken retning, vi skal gå, og du har i høj grad ind"ydelse på, hvor højt overliggeren skal 
placeres. Det er et arbejdsmiljø, hvor der er stor mulighed for selvstændighed og for 
at tage teten, når man brænder for et bestemt projekt.

Læs mere om Diakonissestiftelsen og de to job: www.diakonissen.dk under ’Søg job’. 
Ansøgningsfrist: 16. januar 2012.

23.000 medieinteresserede 
søger GENERALSEKRETÆR
KLF, Kirke & Medier søger generalsekretær, som skal være leder i en ny struktur, der 
skal samle medlemmerne og gøre KLF, Kirke & Medier mere synligt i mediebilledet.
 
Kan du holde styr på mange tråde?
Er du god til at arbejde med, og opmuntre, frivillige?
Kan du føre bestyrelsesbeslutninger ud i livet?
Kan du lede mennesker omkring dig?
Kan du holde et inspirerende foredrag og få mennesker til at brænde for en idé?
 
Vi søger:
En person, som har ledelseserfaring, økonomisk sans og fundraising i den faglige 
værkstøjskasse. Du skal have en daglig fortrolighed med kirke og kristendom. Du må 
gerne have erfaring i arbejdet med frivillige. Du skal have lyst til at gå foran KLF, Kirke 
& Mediers mange frivillige.
 
Vi tilbyder:
 En stor kirkelig organisation med et vidt forgrenet netværk af distrikter og
 lokalforeninger.

 Faglig udfordring og et selvstændigt job på vores nye landskontor i Børkop.

 Løn efter kvalifi kation og aftale.

 Et spændende job i en organisation, som er i færd med en fornyelsesproces.
 
Henvendelse:
Vil du vide mere så kontakt landsformand Lars Peter Melchiorsen, på mail lpm@klf.dk 
eller mobil 20 13 89 54.

Ansøgningsfrist 
er den 6. januar inden kl. 12.00 på mail lpm@klf.dk eller med posten til KLF, Kirke & 
Medier, Industrivej 22, 7080 Børkop. Mærk kuverten: »Generalsekretær – ansøgning«.
Der afholdes samtaler lørdag den 14. januar. 2012 på landskontoret i Børkop.

KLF, Kirke & Medier · Industrivej 22 · 7080 Børkop · tlf. 86627466 · www.klf.fk

Lejlighed
Ung kristen tømrer-

lærling søger lejlighed 
i Odense snarest.
Max husleje incl. 

forbrug ca. 3000 kr. 
Povl Schmidt, 
Tlf. 20 78 00 07

Århus C, 2!-værelses andelslejlighed, ca. 61 m2

Beliggende i Christen Købkes Gade (bag Musik-
huset), rigtig dejlig 2!-værelses, perfekt som 

delelejlighed, andel kr. 516.000, månedlig husleje 
kr. 4.854,00, dertil varme/ vand (a`c kr. 600) og el. 
Mindre kælderrum. Bygget 1926, renoveret 2003. 

Entré, sove-værelse m/skabsvæg. Flot køkken, 
badevæ-relse med separat brus og gulvvarme, lys 

og rummelig stue samt børneværelse/ kontor. 
Forældrekøb tilladt. Vaskeri og gårdhave.

Send mail til ajskovgaard@stofanet.dk og du får 
billeder tilsendt.

J. Skovgaard Nielsen tlf. 6134 3416

Præst søges
To præster om et nyoprettet pastorat med fem kir-
ker beliggende i det smukke vestfynske landskab 
søger en ny præst.  Den ene kirke ligger i skolebyen 
Glamsbjerg, kirken fylder 100 år til marts. De øvrige 
fi re kirker er middelalderkirker og er placeret rundt 
om i mindre sogne.  Et pastorat med mange børn og 
unge på grund af de mange skoler i området. 

Læs mere om stillingen på kirkeministeriets 
hjemmeside eller se opslag i præsteforeningens blad 
d. 13. december.

Du er velkommen til at kontakte formand for Ørsted, 
Søllested, Vedtofte Bertel Hønborg 65 96 21 42 eller 
formand Køng, Glamsbjerg Grethe Bjært 64 72 31 23.

Ansøgningsfrist: 3. januar 2012. 

  Officielle stillinger

 Rubrikannoncer

49% af Kristeligt Dagblads læsere 
går på maleri- eller kunstudstilling 
halvårligt. 

Undersøgelse: Index DK/Gallup 1. halvår 2011

  Bolig søges

  Bolig tilbydes

  Bøger

  Møbler købes

  Ferieophold

hjertedating.dk

18% af Kristeligt 
Dagblads læsere går til 
ballet/opera halvårligt.
Undersøgelse: Index DK/Gallup 1. halvår 2011

AF THOMAS 
SØBIRK 
PETERSEN

SAMMEN MED politikere og 
meningsdannere har Kriste-
ligt Dagblad og andre medier 
igen i år været opsatte på at 
præsentere og skabe debat 
om en lang række vigtige eti-
ske udfordringer for danske-
re og andre borgere i verdens 
lande. Der har været fokus på 
vigtige begivenheder, der har 
stor betydning for mange 
mennesker som for eksem-
pel det arabiske forår, krigen 
i Libyen, gældskrisen i EU, 
højrefløjsterrorisme, stigen-
de arbejdsløshed, vanrøgt af 
børn og folketingsvalget 
2011. 

Men i medierne er der er 
især brugt journalistisk 
krudt på personsager, som 
handler om moralske overve-
jelser i forbindelse med en 
politikers ægtefælles skatte-
betaling, andre politikeres 
forsøg på at få oplysninger 
om, hvorvidt en politikers 
ægtefælle har betalt den rette 
sum i skat, en politikers 
eventuelle uterlige opførelse 
til en julefrokost, en politi-
kers omgang med en Suzuki-

rocker, en politikers betaling 
af et barns narkotikagæld, en 
politikers 20 år gamle med-
lemskab af et lovligt politisk 
parti og dets økonomiske 
støtte fra det tidligere Sovjet-
unionen, lækagesager fra 
militær og embedsmænd og 
så videre.  

MEN DISSE personsager er 
det rene småkravl i sammen-
ligning med de virkelig store 
etiske udfordringer, vi sam-
men står over for i vores ver-
den. Og mit håb er, at vi alle 
kan være med til at flytte lidt 
fokus fra personsager og 
over til mere vigtige og aktu-
elle etiske problemstillinger 
– som vi også godt kan per-
sonificere lidt mere for at gø-
re dem mere nærværende.

Nogle af disse udfordrin-
ger er nævnt i begyndelsen af 
denne nytårstale, men vi 
(borgere, politikere og jour-
nalister) mangler at stille 
mere skarpt på de vigtigste 
etiske problemstillinger i vo-
res tid: global fattigdom og 
klimaforandringer. 

Global fattigdom i dag be-
tyder, at 27.000 børn hver 
dag dør af sult, underernæ-
ring og mangel på medicin 
(dette kunne være dine 
børn!). Klimaforandringer 
kan betyde, at kloden om  

cirka 100 år vil være ubeboe-
lig i et meget bredt bælte 
rundt om ækvator, hvilket 
som konsekvens kan have, at 
milliarder af mennesker vil 
være på flugt fra tørke, vand-
mangel og ulidelig hede. I 
betragtning af, hvor vigtige 
disse problemstillinger er 
for mange mennesker, er det 
forbavsende lidt spalteplads 
og energi, der er blevet brugt 
på at udfolde disse problem-
stillinger og de udfordringer, 
de rejser – bortset fra et par 
bølgeskvulp og nogle lands-
indsamlinger. 

DET KAN DER VÆRE mange 
grunde til. Vi føler, at vi alli-
gevel ikke kan gøre noget, el-
ler at det, vi kan gøre, er en 

dråbe i havet. Men det er 
løgn. Ethvert liv, du kan red-
de ved at donere til en velgø-
rende organisation, er meget 
betydningsfuldt – tænk bare 
på, hvis andre kunne redde 
dine børn, dig selv eller dine 
forældre.

Det er selvfølgelig vanske-
ligt at forholde sig til disse 
problemer, da vi især i den 
rige del af verden ikke kan 
identificere os med ofrene 
for klimaforandringer eller 
hungersnød. Det er jo ikke 
os, det går ud over! Enten 
fordi de folk, der bliver ska-
det af klimaforandringer el-
ler hungersnød, geografisk 
set er langt væk fra os og be-
finder sig i lande, vi kender 
lidt til – for eksempel Bang-

ladesh eller Maldiverne. Eller 
fordi ofrene tidsligt set be-
finder sig i fremtiden. 

Men blot fordi vi har svært 
ved identificere os med et 
menneske i nød, vi ikke kan 
se, betyder det vel ikke, at vi 
så skal være ligeglade og 
undlade at hjælpe? At vi har 
svært ved (eller ofte ikke kan) 
identificere os med menne-
sker i nød, er vel en moralsk 
fejl hos eller udfordring for 
os mennesker, som vi skal 
prøve at overkomme med 
dialog, viden, argumenter og 
følelser! 

MEN HVAD GØR DU så selv, 
kære nytårstaler? I forsøget 
på selv at gøre noget ved dis-
se problemstillinger har min 
familie og jeg for et par år si-
den besluttet at donere 7,5 
procent af vores indkomst 
(efter skat) til velgørende or-
ganisationer. Vi lever fint 
uden disse penge – lidt ferie 
og renovering af huset er ble-
vet udsat et par år – men sy-
nes, at det er vigtigere at 
hjælpe folk med at få livsvig-
tig medicin. Hvad synes du 
er vigtigst?

Hvad angår det andet store 
problem, så har jeg sammen 
med professor Jesper Ryberg 
fra Roskilde Universitet og 
en lang række forskere i mo-

ralfilosofi været med til at 
udgive bogen ”Klima og 
etik”, som har et forord af 
EU-kommissær Connie He-
degaard (K). Motivationen 
bag bogen er følgende: Iføl-
ge WHO mister 150.000 
mennesker hvert år livet som 
følge af klimaforandringer. 
Dødsårsagerne spænder fra 
fejlslagen høst på grund af 
tørke; oversvømmelser på 
grund af øget vandstand; 
ekstrem regn, stormvejr og 
skovbrande; mangel på drik-
kevand og udbredelse af syg-
domme, som for eksempel 
malaria, til områder, der ikke 
tidligere var ramt af malaria. 

Hvis vi kigger i krystalkug-
len og ser et par generationer 
frem, kan vores generations 

passivitet – i forhold til men-
neskeskabte såvel som ikke-
menneskeskabte klimafor-
andringer – føre til, at flere 
end 100 millioner af menne-
sker vil dø eller opleve en 
kraftig nedsættelse af deres 
levestandard. Og selvom det 
ikke skulle gå så galt, er ud-
sigterne skræmmende.  

MEN ÉT ER DE videnskabe-
lige kendsgerninger og for-
modninger vedrørende kli-
maforandringer, noget andet 
er, hvad vi, etisk set, bør gøre 
i lyset af disse kendsgernin-
ger. I vores bog, ”Klima og 
etik”, fokuserer vi for eksem-
pel på følgende emner: 
Hvordan bør klimabyrden 
fordeles? Har vi et moralsk 

ansvar over for udviklings-
landene og fremtidige gene-
rationer? Har klimaflygtnin-
ge ret til at få tildelt nye land-
områder? Hvad er bærerdyg-
tighed? Er det upassende, at 
staten opfordrer sine borge-
re til at passe på klimaet? Er 
det demokratiske system  
dueligt med hensyn til at for-
hindre negative effekter af 
klimaændringer? 

Der skal herfra lyde en tak 
til Kristeligt Dagblad og til 
dig, kære læser, for at have 
brugt tid på noget andet end 
personsager. Disse sager er 
meget spændende, og det er  
helt fint at gå op i og tale om 
dem. Men jeg håber, at du er 
enig med mig i, at det ikke er 
disse emner, vi bør bruge 
mest tid på. Vi er så privile-
gerede, at vi kan bruge tid på 
sådanne sager. Men vi er og-
så så privilegerede, at vi også 
kan hjælpe andre i livsfarlig 
nød, uden at det har de store 
omkostninger for os selv. 

Hvad har du tænkt dig at 
gøre i det nye år? Din beslut-
ning kan redde liv.

Thomas Søbirk Petersen er filosof 
og forsker i kunstig befrugtning og 
etik ved Roskilde Universitets-
center. Han er også medlem af 
etikpanelet på etik.dk

Småt er ikke altid (moralsk) godt. Fokuser på de vigtige etiske 
problemstillinger og gør verden til et bedre sted at leve!

Mit håb er, at vi alle kan være med 
til at flytte lidt fokus fra personsager 
og over til mere vigtige og aktuelle 
etiske problemstillinger.

I forsøget på selv at gøre noget ved 
disse problemstillinger har min 
familie og jeg for et par år siden 
besluttet at donere 7,5 procent af 
vores indkomst (efter skat) til 
velgørende organisationer.


