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Vem får dig att "poppa"?
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Är din kyrka öppen på sommaren?
Ja
Nej
Vet inte
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Du skall inte hålla inne
arbetarens lön över natten.
3 MOS 18:13
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Halal-märkning på ky cklingfiléer. Foto: Haore Sulaiman

NYHETER

Halal-slaktad kyckling
vardag i svenska affärer
Ivars, Hannes, Eldorado, Willys, X-tra och Rose är några vanliga märken som
säljer så kallad halalkyckling. Det innebär att köttet är slaktat enligt islamiska
slaktriter. Ett diskret märke på förpackningen talar om detta.
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Halalmärkena på kycklingförpackningarna är små och lätt att missa i
butikernas frysboxar. De ser olika ut, vanligast är dock att förpackningen
är märkt med en symbol som föreställer den för islam heliga byggnaden
kaba. Det garanterar att köttet är halal - tillåten att äta för muslimer.
Ivars kyckling, som ägs av Sveriges största kycklingproducent
Lantmännen Kronfågel, säljer halalslaktat kött. Jenny Fridh är
informationschef på Kronfågel:
-Kycklingarna bedövas enligt djurskyddslagar innan själva slakten äger
rum. Produktionsbandet vänds mot Mecka och så skärs halspulsådern av
och hjärtat pumpar ut allt blod. Processen övervakas av en rättrogen
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Etisk kompass med grav missvisning

Dålig förvaltningskultur leder till slöseri med
allmänna medel
Svea Ekonomi
Låna upp till 200.00kr utan
säkerhet. Ansök direkt online!
www.sveadirekt.se
Olson's skafferi
Mysig och genuin restaurang
mitt i
Helsingborg. Varmt välkomna!

Skandalen är en annan

Jag har inte sett den
judefientlighet Göran Lennartsson
skriver om. Men skandalen är att
vi inte förstår oss själva på djupet,
vår identitet som kristna, menar Sune Fahlgren.
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muslim som ber bönen "I Guds namn, Allah är den störste".

Helsingborg. Varmt välkomna!
www.olsonsskafferi.se
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Glest i kyrkan men fullt ös i parken

Utförs ofta i Danmark

"En svår process för kyrkan och Vatikanen"

Ivars kycklingar slaktas i Danmark och importeras därifrån till Sverige. Produkten är populär och säljs
över hela Sverige, förklarar Jenny Fridh, och understryker att Kronfågel inte utför någon halalslakt här i
Sverige.

Han ska få Vatikanen att säga rätt

I likhet med Ivars kyckling slaktas Hannes kyckling, Eldorado bröstfilé, Willys kycklingfilé och Coop Xtras kycklingfiléer i Danmark, enligt samma regelverk för djuromsorg och de islamiska religiösa riterna.
Samtliga produkter säljs i livsmedelsbutiker över hela Sverige. Även danska Rose kyckling erbjuder
halalkyckling i svenska butiker.

Rysk sekt höll 27 barn under jord
750 tonåringar släpper loss på Gullbrannagården
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Inga teologiska problem
Göran Lennartsson, är teologie doktor i exegetik och verksam vid Pingstförsamlingarnas teologiska
seminarium i Uppsala. Han menar att halalslakt är ett arv ifrån judisk koscherslakt.
-Jag ser inga teologiska betänkligheter mot att äta halal- eller koscherkött, säger han, och för tankarna till
Paulus undervisning i Nya testamentet.
- Det fanns en problemställning kring att äta kött som var slaktat i avgudatempel. Men för Paulus rådde
det inga betänkligheter mot att äta sådant kött, säger Göran Lennartsson.
Jan Hjärpe är islamolog och prästvigd i Svenska kyrkan. Han ser inte halalslakt som djuroffer.
-Däremot välsignar man djuret och det slaktade köttet i Allahs namn, säger han.
Enigt Jan Hjärpe råder det oenighet bland muslimer i Sverige. Vissa mindre grupper betraktar inte köttet
som halal om djuret är bedövat.
N Y H E T E R
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Rysk sekt höll 27 barn under jord

Etisk kompass med grav missvisning

En sekt som hållit till i utgrävda katakomber
upptäcktes av de ry ska my ndigheterna i förra veckan.
Fy ra sektmedlemmar har nu åtalats för övergrepp mot
barn efter att ha hållit 27 barn under jord.

Dålig förvaltningskultur leder till slöseri med
allmänna medel

Glest i kyrkan men fullt ös i parken

Många ky rkor ekar tomma under sommaren. Vissa
församlingar sätter verksamheten på paus, medan
andra satsar mer än vanligt. Dagen har pratat med
några ky rkor som hanterar sommarens utmaningar
på olika sätt.
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Skandalen är en annan

Jag har inte sett den judefientlighet Göran
Lennartsson skriver om. Men skandalen är att vi inte
förstår oss själva på djupet, vår identitet som kristna,
menar Sune Fahlgren.
Andra halvlek en oviss historia

Partierna oroas redan för valet 2014

"Företagens kultur har smittat myndigheter"

– Sättet att se på hantering av skattemedel är inte
unikt för Tillväxtverket, säger Hans De Geer, tidigare
professor i företagsetik, om den senaste veckans turer
kring verkets påkostade representation. Han menar att
offentliga verksamheter länge anammat en kultur som
finns i näringslivet.

V A R D A G
"Hur får jag ett eget liv som pensionär?"

Jag är 64 år och har ett arbete jag trivs med, men det
är stora omorganiseringar på gång och jag har alltmer
börjat fundera på att ta ut pension. Även min man
kommer att gå i pension ganska snart. Jag oroar mig
inte för att vi ska gå sy sslolösa, men däremot för hur
jag ska kunna hålla kvar ett eget liv efter
pensioneringen. Yrkeslivet har faktiskt varit en slags
frihet för mig. Om jag går i pension vet jag att min
man förväntar sig vissa saker av mig, min gamla
mamma hoppas att jag ska ersätta hemtjänsten och
mina barn hoppas på barnvaktshjälp med mera. Allt
det där vill jag ju också. Men det finns en risk att all tid
som nu frigörs, genast beslagtas av alla de andra, att
det inte blir något kvar till mig. "Eva"
Kyrkan som satsar allt på förorten

Alliansky rkan i Hjällbo är unik. Av de 111 registrerade
medlemmarna är minst åttio procent aktiva, my cket
aktiva. Därtill ökar medlemsantalet ständigt.
Församlingen har en egen second hand-butik, ett
boende för hemlösa och en ny öppnad begravningsby rå.
En hel förmögenhet i gåva

I liknelsen om talenterna jämför Jesus det kristna livet
med bilden att göra bra investeringar. Att man har
ansvar att förvalta och investera Guds resurser så att
de ger god avkastning.

I N S I K T
Spontanitet och spelglädje

Amerikanska The Chariot är aktuella som ett av
Frizonfestivalens största affischnamn. IKON1931
mötte Josh Scogin, sångare i metalcorebandet, under
deras senaste Sverigebesök. Det blev ett samtal om
hård musik, spontanitet och vikten av att vara äkta.

V A R D A G

Kalendern

Kristna kulturevenemang perioden 10-25 augusti.
Här blir vapen till blommor

Vapen är hårda. De är gjorda för att hålla ihop, inte för
att tas isär. Det har de lärt sig den hårda vägen, de
femton konstnärerna som jobbar med svetsaggregat,
borrar och släggor för att skapa fredsmonument av
gamla vapen.

F A M I L J
"Hur får jag ett eget liv som pensionär?"
"Min tro och jag som politiker är en enhet"

Som 11-åring gjorde han sin första politiska insats, nu
sitter han i riksdagen. I dag fy ller Lars-Axel Nordell 60
år men firar först den 24 augusti med öppen trädgård.
"Att vara hemma med familjen är mitt intresse"

På dagarna tillverkar han ny ponsoppa, blåbärssoppa
och risifrutti. I villan i Kumla tar han och frun Maria
emot barn som inte kan bo hemma av olika
anledningar. I morgon fy ller Elie Saade 50 år.
"Gud har inte gett upp hoppet om Sverige"

Evangelister behövs fortfarande. Det menar Stefan och
Marie Salmonsson, som ny ligen utsetts till Livets ords
första riksevangelister. De tror på väckelse i Sverige,
om kristna arbetar tillsammans.

Jag är 64 år och har ett arbete jag trivs med, men
det är stora omorganiseringar på gång och jag har
alltmer börjat fundera på att ta ut pension. Även
min man kommer att gå i pension ganska snart.
Jag oroar mig inte för att vi ska gå sy sslolösa, men
däremot för hur jag ska kunna hålla kvar ett eget
liv efter pensioneringen. Yrkeslivet har faktiskt
varit en slags frihet för mig. Om jag går i pension
vet jag att min man förväntar sig vissa saker av
mig, min gamla mamma hoppas att jag ska ersätta
hemtjänsten och mina barn hoppas på
barnvaktshjälp med mera. Allt det där vill jag ju
också. Men det finns en risk att all tid som nu
frigörs, genast beslagtas av alla de andra, att det
inte blir något kvar till mig. "Eva"
Begagnade bildelar
Mängder av begagnade originaldelar
till alla bilmärken och årsmodeller
http://www.bildemo.com

converted by Web2PDFConvert.com

Olson's skafferi
Mysig och genuin restaurang mitt i
Helsingborg. Varmt välkomna!
www.olsonsskafferi.se
Transport Sverige-Finland
Vi har lösningen.
Läs mer på vår hemsida idag!
www.trana.se

I N S I K T

Spontanitet och spelglädje

Amerikanska The Chariot är aktuella som ett av
Frizonfestivalens största affischnamn. IKON1931
mötte Josh Scogin, sångare i metalcorebandet,
under deras senaste Sverigebesök. Det blev ett
samtal om hård musik, spontanitet och vikten av
att vara äkta.

Recent Activity
Sign Up

Create an account or log in to see what your friends a

I Helsingborg pingst blir man nu medlem utan troend
49 people recommend this.
Vart är Ekman på väg att leda sina får?
22 people recommend this.
Sista upplagan av älskad festival
20 people recommend this.
Fritt tänkande existerar inte över huvud taget
3 people recommend this.
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"Min tro och jag som politiker är en enhet"

Som 11-åring gjorde han sin första politiska insats,
nu sitter han i riksdagen. I dag fy ller Lars-Axel
Nordell 60 år men firar först den 24 augusti med
öppen trädgård.
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Dagen lanserade den 7 maj en ny version av
vår webbplats. Här svarar vi på de vanligaste
frågorna om den nya sajten och hur du
enklast löser problem som kan ha uppstått.
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Prenumerera

Tipsa oss

Ekosmart

Nyhetsbrev

I mobilen

Prenumerera på Sveriges
viktigaste dagstidning.

Mail: tips@dagen.se
Telefon: 08-619 24 24
SMS: 076-53 82 424

Läs papperstidningen digitalt.

Få dagens ny hetsbrev direkt
till din e-postlåda.

Läs de senaste ny heterna var
du än befinner dig.

Tillbaka till toppen

- Obunden på kristen grund

Redaktör Dagen.se: Jakob Ihfongård
Nyhetschef: Rickard Alvarsson och David W ingren
Ansvarig utgivare: Daniel Grahn
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