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Humanistisk Samfund, Årsberetning for året 2015 

 

Det er en taknemmelig opgave at skulle stå for en årsberetning i en forening som HS. I skrivende 

stund er vi over 700 medlemmer af foreningen og aktivitetsniveauet er forsat virkelig højt. Vores 

ceremonier fortsætter med at konsolidere og udvikle sig, det politiske arbejde kører rigtig godt og 

lokalforeningerne holder både en høj standard og et højt aktivitetsniveau. 

 

De humanistisk ceremonier  

Vores ceremonier er stadig under udvikling med stor succes. Dette har bl.a. resulteret i et nyt kon-

cept for ceremonilederuddannelsen i begravelsesgruppen og en øget fokus på uddannelse af kon-

firmandunderviserne.  

Der er en næsten en fordobling af antallet af konfirmander i år, størst i fremgang i øst, hvor vi nu 

har 4 hold med ca. 80 glade unge mennesker og mere end 15 frivillige. 

 

Bryllupsgruppen har i en del år kørt med kun 3 uddannede bryllupscelebranter og mangler meget 

nogle nye celebranter, på trods af, at der er én ny under uddannelse og én på spring. 

 

Ceremonier i Humanistisk Samfund 2009 - 2015(16): 

 

 Begravelse Bryllup Konfirmation Konfirmation i 

alt 

Navngivning 

2009 (1) + 6 - -  - 

2010 5 5 11 konfirmander 11 2 

2011 7 5 21      ,, 21 3 

2012 7 8 20      ,, 20 2 

2013 10 10 20  Øst + 8   Vest 28 1 

2014 11 4 34  Øst + 15 Vest 49 1  

2015 11 8 45 Øst + 15 vest 60 2 

2016 Ind til nu 4 (9) 78 Øst + 14 vest 92 (cirkatal) 1 + (1) 
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Politisk arbejde 

Til folkemødet i 2015 var vi så heldige, at der lige var blevet udskrevet folketingsvalg og derfor 

meldte mange politikere afbud. Det skabte plads til, at HS blev inviteret til at deltage i en del flere 

debatter, end vi har været tidligere, bl.a. om religion i medierne og om åndelighed på sygehuse.  

Folkemødet er stadig et vigtigt sted at deltage for at skabe og pleje kontakten til politikere og an-

dre organisationer.  

Indsatsområderne for det politiske arbejde i 2015 har været:  

 

• Vielsesret: Forkvinde Lone Ree Milkær og talsmand Ole Wolf var til møde med kirkeminister 

Bertel Haarder, hvor vi fik lejlighed til at fremføre vores synspunkter. Det var umiddelbart en 

positivt møde med en lydhør minister, men efterfølgende har han desværre ikke støttet vores 

sag. Vi arbejder derfor på at skabe en god kontakt til kirkeordførerne i stedet. Vi har i haft et fo-

retræde for kirkeudvalget for valget i sommer.Vi har desuden henvendt os til det udvalg, som 

skal se på ”de fra Folkekirken afvigende trossamfund” og opfordret dem til at de bør se på livs-

synssamfund på linje med trossamfund.  

 

• Kristendomskundskab i folkesko-

len: Skolegruppen har udformet et papir 

om HS' holdning til kristendomskundskab, 

som vi opbyggede en kampagne omkring. 

Det blev blandt andet til et debatindlæg i 

Politiken og en opfølgende artikel samme 

sted. Vi arbejder videre med temaet, da vi 

jo ikke er helt i mål med et nyt religionsfag 

endnu. 

 

• Konfirmationsforberedelse i folkeskolen: Vi 

har brugt en del tid på at lave research på 

det nye forsøg, hvor kommuner kan søge 

om at erstatte nogle timer af den pædago-

gisk understøttende undervisning med 

konfirmationsforberedelse. I denne forbin-

delse har vi både været i en debat i TV2-

Østjylland og i Radioavisen med en kommentar. Vi arbejder videre med det område også og 

har bl.a. et god kontakt til nogle kirkeordførere om dette, som har stillet spørgsmål til ministe-

ren om. evalueringen af forsøget. - Nyheden om rammeforsøget  

  

Vi forsøger løbende at skabe kontakt til de relevante ordførere i de forskellige partier, mest kirke-

ordførere og skoleordførere. Vi har haft nogle møder, hvor Sidsel Kjems har præsenteret sin forsk-

ning om folkekirkens økonomi for nogle kirkeordførere og møder med skoleordførere om foran-

dring af kristendomsundervisningen. 
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Medieomtale 

Der er ved at være hul igennem til medierne og vi har flere gode kontakter. Det er lykkedes at 

komme igennem i bl.a. både Jyllandsposten, Politiken, TV2-Østjylland, Religionsrapport og 

P1debat. Især kan vi være stolte af, at vi var en del af diskussionen af det nye regeringsgrundlag, 

hvor de kristne værdier jo som bekendt har fået sit helt eget afsnit. Vi har også været en del af de 

offentlige diskussioner om kristendomsundervisningens udformning og konfirmationsforberedel-

se i skoletiden. 

 

Internationalt samarbejde 

HS vægtlægger stadig det internationale arbejde og deltager i både nordisk, europæisk og interna-

tionale sammenhænge. 

Det nordiske samarbejde er stadig under udvikling og vi har i februar 2016 haft det 2. fællesnordi-

ske møde, denne gang i Stockholm. Her arbejdede vi blandt andet videre på udviklingen af det 

nordiske humanist manifest.   

 

I foråret 2015 deltog Marie Louise Petersen og Lone Ree Milkær i EHFs (European Humanist Fede-

ration) generalforsamling i Athen, mens IHEUs (International Humanist  and Ethical Union) gene-

ralforsamling i 2015 foregik på Fillipinerne, så der deltog vi ikke.  

 

Vi er derudover blevet  ‘na-

tional partner’ i den ver-

densomspændende kam-

pagne ‘End Blaspemy 

Laws’, som både EHF og 

IHEU står bag (end-blasphemy-laws.org). 

    

I det hele taget er der mange muligheder for at indgå i internationalt samarbejde og det danske 

humanistarbejde kan hente energi i den status og fremgang som humanismen har i resten af Euro-

pa. Bl.a.  deltog 5 medlemmer på et seminar om ‘Humanist Chaplaincy’ og Marie Louise Petersen 

blev som ceremoniansvarlig kontaktet af det humanistiske universitet i Holland og inviteret til at 

deltage på et møde med ceremonifolk fra hele Europa for at indsamle erfaringer fra ceremoniud-

dannelserne og generelt dele erfaringer. 

Her blev bl.a. talt om kulturforskelle, udfordringer, muligheder og innovation/nye ceremonier. 

Foruden hollænderne folk fra British Humanist Association, Humanist Society Scotland, Human-

Etisk Forbund, og 2 private/selvstændige celebranter fra Schweitz. Der er planer om et videre 

samarbejde indenfor ceremoniområdet. 

 

Frivilligpolitik 

http://end-blasphemy-laws.org/
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Som en voksende forening, er det vigtig, at vi fortsat har fokus på vores gode og kompetente frivil-

lige. Derfor arbejder bestyrelsen på at udforme en frivilligpolitik og på at blive bedre til at modta-

ge nye medlemmer og frivillige. 

 

Forberedelse af det nye arbejdsprogram 

En stor del af bestyrelsen arbejde i det forgangne år er gået med at forberede forslag til det nye ar-

bejdsprogram. Vi har evalueret det gamle og arbejdet med udformningen af det nye. Vi har af-

holdt arbejdsseminarer i alle lokalafdelinger og en gruppe har samlet alle erfaringer i det forslag til 

arbejdsprogram 2016 - 2020 som foreligger. 

 

Arbejdet i lokalforeningerne 

HS er efterhånden så heldige at have en del aktive lokalafde-

linger. Her følger et kort status fra de enkelte afdelinger: 

 

Århus 

I Aarhus er der afholdt debataftener og arrangementer ca 

hver måned på Løves Bog- og vincafe i midtbyen af Aarhus. 

De arbejder for at få en skovbegravelsesplads på vestsiden af 

Nordre Kirkegård og er i fortsat dialog med kommunens medarbejdere og politikere, samt land-

skabsarkitektfirmaet som står for visualiseringen af det nye område. 

Har været i de lokale medier (TV og aviser) vedr. kirkens mulige inddragelse i Folkeskolens un-

dervisning. Det er en fortsat debat, som de (særligt Thomas, næstformand) deltager i. 

 

Ålborg 

HS Ålborg fyldte i det forgange år 5 år. Tillykke med det! 

Af aktiviteter i lokalforeningen kan nævnes: 

• Filosofisk café i samarbejde med filosofistuderende: hvad er frihed?, moral? sandhed? 

• Samarbejde om foredragsrække med folkeuniversitetet: ‘Livssyn uden guder’ (Christian Bjørn-

skov, Horst Leinert, Jens-André Herbener, Rune Engelbrecht, Uffe Steen). 

• Rækker aktivt ud til uddannelsesinst., indlæg i aviser, henvendelse til relevante medier og sam-

arbejdspartnere, bl.a. folkekirkens hus. 

 

København 

Fik på sidste års generalforsamling valgt en fuldtallig bestyrelse og mødes fast en gang pr. måned.  

De bestræber os på at holde et medlemsarrangement ca. en gang pr. måned. Og i denne "samling" 

(fra sommeren 2015 og frem), har temaerne været: 

• "Sorg", v. psykolog Hanne Larsson - et velbesøgt medlemsmøde, med en del ikke medlemmer 

som gæster. 

• "Prioritering i sundhedsvæsenet", hvor oplægsholderen desværre måtte melde fra med kort 

varsel, men hvor arrangementet gennemførtes. Her var vi ikke mange. 
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• "Folkekirkens økonomi", v. Sidsel Kjems - årets bedst besøgt medlemsarrangement med tæt på 

40 deltagere. 

To medlemsmøder har været om “HS' arbejdsprogram for 2016 og frem" - her mødte mellem 10 og 

15 medlemmer op. 

Marts måneds arrangement er koblet på den "samtaledag", som er foreslået af en anden sammen-

slutning, men hvor to medlemmer har åbnet deres lejlighed op og der er udsendt en åben invitati-

on til vores medlemmer. 

Derudover har vi afholdt den traditionsrige "solhvervsfest" den 21.12.16 - under private former. 

Der er en løbende "dialoggruppe", der mødes fast hver 14. dage - hvor deltagerne drøfter dagsak-

tuelle problemstillinger og forsøger at fokusere på de humanistiske elementer i diskussionstema-

erne.  

 

Bestyrelsen har  derudover bl.a. været optaget af følgende: 

Kan vi få et fast tilhørsforhold lokalemæssigt, hvor vi har været i forhandling med en forening for 

singler - men deres lokaler var for små og dyre, ift vores behov. Vi har drøftet velkomstprocedu-

ren, når vi får nye medlemmer, uden dog at have truffet radikale beslutninger på nuværende tids-

punkt. Deltagelse i Kulturnatten i København (var for sent ude). Medlemshvervning og PR for HS. 

 

Bornholm 

I bornholmsafdelingen arbejdes stadig på at få en neutral gravplads. Har god kontakt med enheds-

listen,men et sted endnu ikke fundet. 

De har haft et møde for alle interesserede om Elo Schøtts bog: Det store spørgsmål. De tænker at 

afholde to debatmøder yderligere her i foråret for medlemmer ( vi er 22 pt.). 

Er igang med et samarbejde med Folkeuni. for at påvirke hvilke emner, der skal være i efteråret. 

Elever fra 2 skoler i Rønne har bedt om interview i forb. med deres religionsundervisning, og de 

har fået foldere ud til skolerne om HS arbejde. 

Til Folkemødet i juni vil nogle af medlemmerne assistere med vagter i teltet og med praktisk 

hjælp. 

Derudover er de med i diskussionerne i forbindelse med at Bornholms Hospital er udnævnt til 

udviklingshospital i Region Hovedstaden. HS kommende projekt om humanistiske rådgive-

re/samtalepartnere præsenteres på en konference. 

 

Viborg 

Har fortsat afholdt foredrag og filosofiske cafeer, men antallet er desværre faldet. De har glædet 

sig over den inspiration, de har kunnet hente fra aktiviteterne i  Ålborg-afdelingen og har haft et 

foredrag med Rune Engelbreth Larsen om religionstolerance og multireligiøsitet. De har forsøgt at 

komme uden for Viborg med et foredrag af Ole Wolf i Bjerringbro om begravelser.  

Den faste mødeleder i de filosofiske cafeer, filosoffen Thomas Højbjerg har holdt foredrag om filo-

soffen og mennesket Ludwig Wittgenstein, og Thomas har også kvalificeret dialogen på et andet 

møde med emnet: Hvad er humanisme?  

 Endelig har de afholdt et strategimøde med Ole Wolf om HS’ nye arbejdsprogram. 
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Projekter i støbeskeen i HS 

‘Åndelig omsorg’ 

En gruppe er gået i gang med at arbejde med et koncept for humanistiske samtaler på hospitaler, 

bl.a. inspireret af Holland og England. 4 medlemmer af HS deltog på et intereuropæisk seminar i 

Holland i efteråret. 

De foreløbige rammer for konceptet er centreret omkring 3 opgaver: samtaler med patienter, ritua-

ler for patienter, samt vejledning og støtte til personalet. 

Gruppen arbejder videre med at udfolde konceptet og forberede uddannelse og rekruttering af 

frivillige, forhåbentlig så vi kan fortælle hospitalerne om vores tilbud i løbet af 2017. Blandt andet 

skal vi have fundet frem til en god betegnelse for funktionen. 

 

Åbningsceremoni ved folketingsårets begyndelse 

En gruppe arbejder med at tilrettelægge en alternativ åb-

ningsceremoni i forbindelse med folketingets åbning i 

2016. Ideen har før været på bordet, men det er gruppens 

opfattelse at tiden er moden til at prøve at føre den ud i 

livet. Både i Sverige og Island har man gennemført en åb-

ningsceremoni med stor succes. 

 

Besøg af FNs ‘special rapporteur on religion and belief’ 

I næste weekend er Humanistisk Samfund inviteret til et 2 timer langt møde med FNs Special rap-

porteur in religion and belief, Heiner Bielefeldt. Han er på officielt besøg i Danmark og skal lave 

en afrapportering af det religiøse og livssynsmæssige landskab i Danmark som eksemplarisk for et 

Nordeuropæisk land. Det er første gang, at rapportøren besøger et vestligt land. Det bliver utroligt 

spændende at følge med i hans videre arbejde. 


