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1. Ældre ægtepar dræbt i trafikulykke
2. Ny stor ordre til Vestas i USA
3. Stjerne fandt sin ven blandt hjemløse
4. Religiøse hensyn udløser vrede mod
detailgigant
5. Kaos: 282 danskere strandet i Florida
6. "Vi kan få total nedsmeltning"
7. Skaberen af AK-47-riflen er død
8. Dræbt fireårig skal begraves i Aalborg

Bent Lexner sammenligner omskæring af drenge med et ritual som barnedåb. Foto: Lizette Kabré

9. Flere sager venter Skat efter tv-serie

Jødisk leder: Vi er udsat for hetz

10. Gravide kvinder hævder at være jomfruer

Er omskæring af drenge lemlæstelse eller et ritual på lige fod med barnedåb? Overrabbiner
Bent Lexner kan ikke forstå den seneste tids kritik af omskæringen og ser den mest af alt
som en hetz mod religioner.
Det tager ikke lang tid – ja, ca. 15 sekunder, når den danske overrabbiner
Bent Lexner skærer en lille hudlap af en otte dage gammel drengs penis.

JP TV - INDLAND

MERE

STØRRE | MINDRE

Men selvom drengen, ifølge det jødiske overhoved, på ingen måde lider
overlast, så bliver ritualet stærkt kritiseret.
”Det er på ingen måde lemlæstelse.” sådan lyder det fra overrabbiner
Bent Lexner til jp.dk om jødernes rituelle omskæring, hvor drenge får
fjernet forhuden på penis.
”De mærker stort set intet, det tager blot 15 sekunder, og så står mor jo
ved siden af til at trøste den lille,” forklarer han om det ritual, jøder i
århundreder har gennemgået efter påbud fra Det gamle Testamente, som
er den jødiske bibel.

Udsat for hetz
I en årrække har omskæring af piger været strafbart her i landet – men nu
vil Socialdemokraterne og Liberal Alliance forbyde omskæring af drenge,
og det er overrabbineren ked af:
”Jeg føler, vi er udsat for en slags hetz. Det er jo en ældgammel tradition
og en stor del af den jødiske kultur,” siger han og tilføjer, at det danske
samfund er meget lidt fællesskabsorienteret og dermed kan have svært
ved at forstå, at jøder lader sig omskære på grund af religion og kultur:
"I Danmark bliver der fokuseret mere på individets ret end på
fælleskabets. Og derfor synes mange danskere, at det er mærkeligt, at vi
inden for jødedommen vælger at rette os efter fællesskabet," fortæller
han.
Ifølge overrabbineren har omskæring masser af positive sideeffekter som
bedre hygiejne, mindre hiv-procent og at kvinder ikke så let får
livmoderkræft.

TV: Jysk fund på vej i
rekordbog
Guinness Rekordbog er tæt på at optage dansk
kæmpe-østers.
Læsere: Omskæring ikke
værre end fri abort
(20.11.08)

INDLAND

Omskæring af drenge lemlæstelse eller naturligt
ritual? (19.11.08)
Sådan foregår en
omskæring af en dreng
(19.11.08)

Politikere: Lup på
omskæring af drenge
(18.11.08)

DF: Forbud mod
omskæring er tyrannisk
(17.11.08)
BLOG

Bente Dalsbæk om
drengeomskæring
(10.06.09)

Præsten kender det høje
dørtrin
I barndommen og ungdommen gik Else Suhr
sjældent i kirke. Det ser hun som en fordel i dag,
hvor hun er præst på landet.

"Der er masser af fordele ved omskæring," siger Bent Lexner, der normalt
holder til ved Det Mosaiske Trossamfund i København.
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Religionsforskrækket Danmark
Overrabbineren, som er det jødiske svar på de kristnes biskop, er glad for,
at danskerne interesserer sig for emnet men mener, at debatten har taget
en manipulerende drejning og nu mest af alt handler om et land, der er
bange for religion:
”Danmark er et religionsforskrækket land. Ude i verden er omskæring jo
noget ganske almindeligt, som stort set ingen sætter spørgsmålstegn
ved,” fortæller overrabbineren, der til dagligt varetager religiøse ritualer
som omskæring, bryllup og begravelse og derudover underviser og
vejleder i religiøse spørgsmål.

»Det er ydmygende at skulle
gå og samle hundelorte«

Bent Lexner synes, at religionsforskrækkelsen i Danmark er kommet så
langt ud, at han afslutningsvis retorisk spørger intervieweren:

Pisa-test har sendt den
barmhjertige samaritaner i
skammekrogen

"Hvad bliver det næste? At kristne barnedåb også skal forbydes?"
Læs hvad Foreningen mod Drengeomskæring mener her
null

Kritik af de nye nyttejob. Enhedslisten kalder
ordningen ydmygende for de arbejdsløse.

Teologer er overraskede over, hvor mange der
ønsker at beholde kristendommen i folkeskolen. Det
er udtryk for et ønske om, at skolen ikke kun skal
handle om Pisa-test, men også gøre eleverne til
dannede mennesker, lyder det.

Læger dybt bekymret over
forsker-fusk
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Afsløringerne af misbrug af forskningsmidler skaber
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Ældre ægtepar dræbt i trafikulykke
Tre biler involveret i en alvorlig ulykke på motorvej nord for Kolding.
20:32 Fodboldfans skal i retten
17:44 38-årig anholdt for knivoverfald i Hedehusene
17:24 Dræbt fireårig skal begraves i Aalborg
17:08 Bandidos-medlem fængslet for to gange drabsforsøg
16:42 Mand bag knivdrab måske psykisk syg

Satire: Kvinde vil ikke skuffe
sin 22-årige søn: Lukas tror
stadig på julemanden
»Jeg nænner ikke at fortælle ham sandheden,«
forklarer Elsebeth Herløv, der gør, hvad hun kan, for
at beskytte sin voksne søn mod skuffelser og
nederlag, også i juletiden.

FORSIDEN LIGE NU
VEDVARENDE ENERGI

SØG I VEJVISEREN

Ny stor ordre til Vestas i USA
Vestas napper for anden gang på få dage en ny vigtig ordre på
havvindmøller.
EUROPA

TRAFIK & VEJR

Ældre ægtepar dræbt
i trafikulykke
Religiøse hensyn udløser
vrede mod detailgigant

Tre biler involveret i en alvorlig
ulykke på motorvej nord for
Kolding.
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Vrede forbrugere samler sig, fordi en
muslimsk ekspedient ikke ville sælge
alkohol.
EUROPA

Skaberen af AK-47-riflen er død
Nationalhelt bag et af verdens mest berømte skydevåben fik sin idé på
hospitalet.
KRIMINALITET

Fodboldfans skal i retten
Politiets masseanholdelse af fodboldtilskuere efter Brøndby-FCK-kamp får
retsligt efterspil.
MUSIK

Stjerne fandt sin ven blandt hjemløse
Hjemløs er nu - efter 44 år - genforenet med sin gamle ven, der er
verdenskendt.
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20:32 Fodboldfans skal i retten

13:38 V og S i kor: En god måling for os

20:01 Ny stor ordre til Vestas i USA

18:37 Ældre ægtepar dræbt i trafikulykke

13:09 S om 1.227 spørgsmål fra DF: Træls

19:14 Belgien er ramt af julekaos

17:44 38-årig anholdt for knivoverfald i Hedehusene

12:40 Spindoktor trækkes ind i undersøgelse

17:37 Letta vil tage hånd om Italiens armod

17:24 Dræbt fireårig skal begraves i Aalborg

11:00 DF stiller minister 1.227 spørgsmål

17:03 Aktier: På juleferie med endnu en rekord

17:08 Bandidos-medlem fængslet for to gange

10:39 Sådan ville vælgerne stemme i dag

17:00 Obligationer: Højere renter efter

drabsforsøg

sydeuropæisk udsalg

10:31 Måling: Solidt forspring til blå blok

16:42 Mand bag knivdrab måske psykisk syg

00:29 DF-ordfører om byge af spørgsmål: Vi vil

undgå hovsalov

15:59 Irak-sag bringes for

Menneskerettighedsdomstol

22.12 Danmark er bagud i it-sikkerhed i Europa

15:45 Afsporet bus er løftet væk

15:40 Danskerne kan komme hjem til jul uden

forsinkelser

22.12 Troels Lund Poulsen kritiserer avis i skattesag

Se flere

15:46 Aktier USA: Apple trækker rekordlæsset på

Wall Street
15:32 Flere sager venter Skat efter tv-serie

Se flere
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genopblomstring
16:26 Kaos: 282 danskere strandet i Florida
16:23 Valuta: Venezuela devaluerer over for turister

22.12 Arbejdsløse skal fjerne hundelorte

15:42 "Hundelorte giver ikke kompetencer"

16:38 Vestas og Gamesa førte an i vindfirmaers

Se flere
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19:36 Syriens opposition truer med boykot

15:29 Britney Spears taler ud i ny dokumentar

20:19 Bendtner er på bænken i topkamp

17:35 Skaberen af AK-47-riflen er død

15:26 Biffen bugner af premierer i julen

19:03 Minister: Capello forlænger med Rusland

17:00 Grækenlands krise udløser smogalarm

14:38 Dansk rock-ikon på længere intim turné

18:35 Tennisspiller idømt fem års karantæne

16:30 "Vi kan få total nedsmeltning"

13:30 Stjerne fandt sin ven blandt hjemløse

17:04 Fyringstruet træner afløser Hitzfeld

16:22 Religiøse hensyn udløser vrede mod

11:00 Surprise-besøg af berømt DJ

14:43 Ove Pedersen får sin ønskeangriber

09:10 J.K. Rowling presser Potter-citronen

13:48 United bekræfter: Fellaini opereret

07:20 Nyt lys på orkesters mørke fortid

11:54 Laudrup frygter lang Michu-skade

22.12 JP-fotograf vandt fornem pris

11:38 Ancelotti er overbevist om Real-succes i 2014

22.12 Det bliver ikke jul uden disse film

10:10 Peyton Manning generobrede touchdown-

detailgigant
15:12 Røvere i Stockholm skød sikkerhedsvagt
14:57 Letta vil tage hånd om Italiens sociale armod
13:53 Røveri mod svensk pengetransport:

Sikkerhedsvagt skudt
13:25 Kuwaits ministre træder tilbage
12:59 TV: Se fuldtræffer fra Danmarks - måske - nye

kampfly

22.12 Kærlige baby-fotos taget i drømmeland

Se flere

rekord
09:53 Liverpool-manager: City er guldfavorit

Se flere
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Mellem kolonifortid og
gadekøkkener
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Ford på vej med luksus-SUV

De frie markedskræfter har været i
højsædet gennem århundreder i
Georgetown.

Ford Edge bliver den hidtil største og
mest luksuriøse SUV i Europa.
Passat er fortsat den bedste firmabil
Opel med attraktiv beskatning

Rejs hertil for julestemningen

Komfortabel klassiker

Her bor Bilbo Sækker

Hver tredje boligejer med kælder har
haft fugtproblemer inden for de
seneste fem år.

MERE
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Vælg spillekonsol på en ny måde
Vi har set på PlayStation 4, den
kommende Xbox One og den
halvgamle Wii U.
Aktiv, trådløs lyd fra System Audio

TV: Snyd frosten og få frodige planter
Genbrug grantræet år efter år
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Hver tredje har fugtproblemer i
kælderen

Populære tricks mod indbrud
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Drop Facebook i julen
TV: I aften skal du ud at kigge stjerner
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Forsker: Julemotion skubber
sundhedsgrænsen

Gravide kvinder hævder at være
jomfruer

Se fuldtræffer fra Danmarks måske - nye kampfly

Tager man til natspinning juleaften, er
det for at distancere sig fra "de dovne
danskere".

I USA siger knap 1 pct. af alle unge,
gravide kvinder, at undfangelsen er
sket uden mandlig hjælp.

F-35 Joint Strike Fighter rammer plet
med første GPS-styrede bombe.

Sådan laver du den fuldendte
julefrokost

Dopingmiddel kan hjælpe depressive

TV: Højhus til 1 dollar sprængt i
småstykker

"Kør julefedtet af juleaften kl. 23.59"
Hvad koster det at købe økologisk?
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Enormt depot af smeltevand fundet i
Grønland
Hvad sker der, hvis en giftslange
bider en anden giftslange?
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Afsporet bus er løftet væk
Bus, der torpederede to haver i
Højbjerg, blev mandag hejst væk.
Omstridt fritidspas sikret i 2014

TV: I aften skal du ud at kigge stjerner

TV: Vrede ukrainere inspirerer russisk
opposition

Usædvanlig sag om
menneskesmugling
Julestjernen fra Skåde
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BYG OG BOLIG

Test af Audi A3 Cabriolet, Audi S3
Limousine

Guide til golfferie på den spanske
sydkyst

Guide: Her er årets bedste gadgets

Guide: En tredjedel af boligens
varme forsvinder gennem
utætheder

Nyhed: Verdenspremierer over hele
verden

Guide: I Beatles’ fodspor i Hamborg

Test: Årets anlæg - guld i alle kanaler

Guide til havskildpaddesafari i
Caribien

Nyhed: Kompaktkamera for de
kræsne

Test af Nokia Lumia 1020

Nyhed: Ny koreaner til sukkerpris
Nyhed: 10 nye SUV'er på vej
Se flere

Guide: Safari-oplevelser i tre
prisklasser

Se flere

Guide: Vandsparetoiletter kan give
flere rotter
Nyhed: Radon er langt farligere for
rygere
Guide: Dit valg af vindue afgør
varmeregningen
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