
Lavt- og højthængende frugter 

Bestyrelsens beretning til Humanistisk Samfunds ordinære landsmøde 2013 

landsmøde var vi nået op på 442. Nu 

er målet nået, vi er 537!. 

Er det så nok? Det er nok til, at orga-

nisationen kan fungere på det nuvæ-

rende aktivitetsniveau. Men det er 

ikke nok, hvis vi skal have flere lokal-

afdelinger, større politisk gennem-

slagskraft eller igangsætte mere ud-

giftskrævende aktiviteter som f.eks. 

at udsende vores medlemsblad på 

papir. Det er afgørende, at vi til stadig-

hed fokuserer på at blive flere. Men 

det er også muligt. Hvis vi fortsætter 

med samme stigningstakt som i år, 

passerer vi 1.000 betalende medlem-

mer inden for de næste 4 år. 

Det stigende medlemstal er resultat 

af mange faktorer. Nogle har set os i 

medierne. Andre har overværet en af 

vores ceremonier. En del har fået en 

af vores foldere i hånden. Men langt 

den vigtigste kilde til nye medlemmer 

er vores nuværende medlemmer. De 

kender personer, der har samme ind-

stilling til forholdet mellem kirke og 

stat som dem selv, og de kender per-

soner, der også ser et behov for cere-

monier på ikke-religiøst grundlag. Det 

kan aldrig siges tit nok: Hvis hvert 

medlem skaffer ét nyt medlem, bliver 

vi dobbelt så mange. 

Det er altid en god ide at starte med 

at plukke de lavthængende frugter. At 

gøre de indsatser, der giver en hurtig 

succes. 

For eksempel at kontakte personer, 

der har sagt ja til at blive medlem af 

Humanistisk Samfund, men som al-

drig har fået betalt kontingent. Høre 

om de ikke godt vil betale nu. Eller 

tale med journaliststuderende, der 

gerne vil høre mere om vores ceremo-

nier, og glæde sig over, når de bagef-

ter sælger historien som en helsides-

artikel i Information. 

Vi har plukket de lavthængende frug-

ter, og det har været en succes. Igen i 

år er antallet af betalende medlem-

mer steget. Med 20 % siden sidste 

landsmøde, så vi nu er 529. Vi har 

energiske lokalafdelinger, vores cere-

monier er mere efterspurgte i år end 

sidste år og vi har været en del i medi-

erne, også på landsdækkende tv. 

Men nu er de fleste af de lavthængen-

de frugter ved at være plukkede. Vi 

kan ikke fortsætte fremgangen bare 

ved at plukke lavthængende frugter. 

Der er også brug for, at vi bruger kræf-

ter på at tømre de stiger sammen, der 

skal gøre os i stand til at nå de frug-

ter, der hænger lidt højere. 

For eksempel har vi ikke haft succes 

med at få vielsesret i 2012, men vi 

har gjort en indsats, der kan føre til, 

at vi senere får det. 

Nogle gange har vi også mødt skuffel-

ser. Nogle frugter hang ikke helt så 

lavt, som vi troede. Det kræver en 

større indsats at nå dem. Det gælder 

f.eks. forbedringen af vores medlems-

system, så det ikke er for svært at 

forny sit medlemskab. 

Og så er der nogle indsatser, der er 

blevet så meget rutine, at vi næsten 

ikke lægger mærke til dem. Hvor vi 

plukker nogle frugter, som det egent-

lig kræver en stor indsats at nå. Vi har 

bare gjort det så længe, at vi har 

glemt, at det er noget særligt. 

For eksempel udsender vi et med-

lemsblad seks gange om året. Til sær-

ligt interesserede udsendes 

”Information om Humanistisk Sam-

fund” efter hvert Hovedbestyrelses-

møde. Vores hjemmeside opdateres 

løbende. Der kommer nyheder på 

facebooksiden 1 - 2 gange om ugen.  

Der er foldere om vores forening, og 

de bliver løbende 

genoptrykt. Det 

ringes rundt til 

medlemmer i kon-

tingentrestance, 

for at spørge om 

de vil betale kon-

tingent. Det er lige 

ved at være en 

selvfølgelighed. 

Men det kræver alt 

sammen stadig en 

indsats, der i al 

væsentlighed skal bæres af frivillige. 

I denne beretning fortæller Hovedbe-

styrelsen både om vores resultater i 

det forgangne år, og om de ting, vi har 

forberedt, som forhåbentlig vil gøre 

det muligt at plukke flere frugter i de 

kommende år. 

Medlemmer 
Vi er blevet flere i det sidste år. For 

små 2 år siden var vi 335 betalende 

medlemmer. Den gang satte Hoved-

bestyrelsen som mål at få 200 nye 

betalende medlemmer. Ved sidste 
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om foreningen og vores aktiviteter 

samt uddele humoristiske julekort. Det 

gav god kontakt til mange mennesker. 

Vores hovedstadsafdeling har også 

afholdt fester ved vinter- og sommer-

solhverv, og dermed illustreret, at det 

ikke kun er naturligt at højtideligholde 

de store overgange i livet, men også at 

højtideligholde overgangene i året og 

naturen. 

Samtidig er lokalafdelingerne en uvur-

derlig måde for nye medlemmer at 

komme ind i foreningen. Lokalafdelin-

gerne har afgørende betydning for 

rekrutteringen af nye ceremoniledere, 

celebranter og aktive i det hele taget. 

Hovedbestyrelsen har bakket op om 

dette arbejde, dels ved at holde et højt 

informationsniveau, dels ved at etable-

re et netværk for lokalafdelinger, der 

skal mødes 1 – 2 gange årligt. 

En vigtig opgave for lokalafdelingerne i 

det kommende år bliver at deltage i 

den debat om kirkens fremtidige sty-

relse, som regeringen planlægger. Vi 

vil blandt andet holde informationsmø-

de for vores medlemmer, så snart vi 

har et udspil fra kirkeudvalget. 

Ceremonier 
En hovedaktivitet på ceremoniområdet 

i det sidste år har været at få uddan-

net flere ceremoniledere og celebran-

ter. Indsatsen startede allerede i april 

med en efterlysning af interesserede i 

medlemsbladet. Derefter holdt vi et 

informationsmøde for alle, både erfar-

ne ceremoniledere/celebranter, folk 

Vi opfordrer derfor indtrængende vo-

res medlemmer til at hverve flere med-

lemmer. Der er ikke brug for lange 

agitatoriske overtalelsesforsøg, hvor 

folk skal presses til afsværge deres 

barnetro. Det handler om at få dem, 

der i forvejen er enige med os, til at 

melde sig ind. 

Vi vil også i det kommende år være 

optagede af at gøre vores medlemmer 

til en del af organisationen. Som 

nævnt udsender vi et medlemsblad 6 

gange om året, vi har inviteret med-

lemmerne til at snuse til vores ceremo-

nier og til at overvære en prøvebegra-

velse, og vores lokalafdelinger står 

klar med åbne arme til at tage imod 

nye medlemmer. 

I Hovedbestyrelsen er vi opmærksom-

me på, at alt for få af vores konfirman-

der bevarer tilknytning til organisatio-

nen. Det er på sin vis forståeligt, for 

kun et fåtal af vores aktiviteter kan 

siges at være målrettede mod 14 – 18

-årige. Vi arbejder på at få etableret 

flere aktiviteter til denne gruppe. 

Lokalafdelinger 
Vores lokalafdelinger er en meget vig-

tig del af vores indsats. Vi har i dag 

velfungerende lokalafdelinger i Hoved-

staden, Viborg, Aalborg og Aarhus. 

De yder blandt andet et stort bidrag til 

vores mål om at være et sted, der gi-

ver rum til etiske debatter. Det sker 

gennem cafemøder i Hovedstaden, 

filosofisk café i Viborg og Aalborg og i 

Aalborg arrangerer man foredrag i 

samarbejde med det lokale folkeuni-

versitet. 

Lokalafdelingerne bidrager også til 

vores ceremonier. De tre jyske afdelin-

ger har gjort et stort arbejde for, at der 

i år for første gang er en konfirmation i 

Jylland. Viborg og Aalborg har arrange-

ret møder under overskriften ”Sådan 

foregår en humanistisk begravelse”, 

ofte med imponerende medieomtale. 

Vores lokalafdelinger har tydeligt de-

monstreret, at det er muligt at komme 

i regionale aviser, lokale ugeblade, DR 

P4 og TV2 Regionerne. Vi når ud til 

mange på den måde. 

Aalborg-afdelingens arbejde for at syn-

liggøre vores begravelser har været 

særlig inspirerende. De har udarbejdet 

en folder om ”ikke-religiøs begravelse i 

Aalborg-området”, hvor man blandt 

andet kan læse om vores ceremonier, 

om velegnede kapeller og om begra-

velsespladser. Samtidig har de holdt 

flere møder un-

der overskriften 

”Sådan foregår 

en humanistisk 

begravelse”. Et 

af møderne var 

opreklameret 

med en annon-

ce i Ældresa-

gens medlems-

blad. 42 mødte 

op, blandt andet 

en journalist fra 

Nordjyske Stift-

stidende, hvad førte til en helside i 

lørdagsavisen. Det gav afsat for et 

møde med lokale bedemænd, hvor 

man fortalte om humanistiske begra-

velser. Der har allerede nu ført til, at vi 

har afholdt en begravelse i det nordjy-

ske efter en af de deltagende bede-

mand formidlede kontakten. 

Vores Hovedstadsafdeling var en kold 

decemberdag på gaden for at fortælle 
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der ville vide mere om uddannelsen 

og personer, der bare var interesseret 

i at høre mere om vores ceremonier. 

Sidst i januar har 4 nye personer af-

lagt eksamen som ceremonileder for 

begravelser. Vi havde inviteret alle 

medlemmer til at overvære deres ka-

pelprøve, hvad var en stor succes. 

Dermed har vi ceremoniledere nok til 

at klare den nuværende efterspørgsel 

efter begravelser. 

Vi har også fået en ny celebrant for 

bryllupper og flere er på vej. Vores 

ceremonigruppen for bryllupper og 

navnefester mangler dog stadig 

mænd og især personer i Jylland, så 

det skal der arbejdes videre med i det 

kommende år. 

I 2013 lykkes det for første gang at 

etablere et hold for konfirmander i 

Jylland. Derfor har vi haft fire personer 

på Human-Etisk Forbunds uddannelse 

i at forestå konfirmationer. Kursusop-

holdet blev betalt fuldt og helt af Hu-

man-Etisk Forbund, endnu et eksem-

pel på den store støtte, vi får fra vores 

norske søsterorganisation. 

Den københavnske konfirmation i 

2012 var meget vellykket. Alberte 

Winding holdt festtalen, og satte der-

med kronen på værket for endnu en 

stor indsats i konfirmationsgruppen. 

At vi har fået uddannet flere ceremoni-

ledere og celebranter gør det muligt 

fremover at afholde flere ceremonier. 

År for år er der da også flere og flere, 

der bruger vores ceremonier, om end 

stigningen fra 2012 til 2013 var mar-

ginal. Vi kan allerede nu love, at stig-

ningen bliver større i 2013, alene af 

den grund, at der med den jyske kon-

firmation bliver væsentligt flere kon-

firmander. 

Men der 

forestår 

stadig et 

stort arbej-

de med at 

gøre vores 

ceremonier 

mere kend-

te. Der er 

ikke kun én 

vej til dette. 

Det kræver 

mange for-

skellige 

indsatser. 

Vores lokalafdelinger har vist vejen 

ved at arrangerer møder om vores 

ceremonier og få medieomtale af 

dem. Vi har udarbejdet foldere om 

humanistiske begravelser og om hu-

manistisk konfirmation. 

I vores arbej-

de med at 

lave en ny 

hjemmeside 

har vi 

”søgeords-

optimeret” 

teksterne. 

Det vil sige, 

at når man 

søger på 

Google efter 

ikke-religi-

øse ceremo-

nier, skulle 

vores sider 

gerne kom-

me højere 

op på listen 

over søgere-

sultater. 

Og så gæl-

der det også 
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på dette område, at vores medlem-

mer er vores bedste ambassadører. 

Medlemmerne er de bedste til at gøre 

interesserede opmærksom på vores 

ceremonier. Vi har derfor også ved 

flere lejligheder sat fokus på vores 

forskellige ceremonier i vores med-

lemsblad. 

Politik 
I 2012 nedsatte regeringen det ud-

valg, der skal se på kirkens fremtidige 

styrelse. Forud var gået et omfatten-

de lobbyarbejde fra Humanistisk 

Samfunds side. Vi havde både afholdt 

møder med en række politikere og 

fremsendt brev til Folketingets kirke-

udvalg med vores krav til kommissori-

um. 

Det er jo svært at vide præcis, hvorfor 

udvalgets kommissorium endte som 

det gjorde. Men vi kan konstatere, at 

hovedparten af vores krav til udval-

gets kommissorium er at genfinde i 

det endelige kommissorium. Der skal 

for eksempel ses på om statens til-

skud til kirken skal målrettes medfi-

nansiering af samfundsopgaver som 

vedligeholdelse af kirker. Det er også 

Fire kursister i Oslo til konfirmationskursus 
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som ikke direkte relaterer sig til lov-

forslag L 106 (om ligestilling af homo-

seksuelle og heteroseksuelle). Spørgs-

målet om udvidelse af retten til at fore-

tage vielser kræver selvstændige over-

vejelser, og jeg mener derfor ikke, at 

det er hensigtsmæssigt, at jeg på nu-

værende tidspunkt kommenterer nær-

mere på henvendelsen.” 

Vi arbejder pt. på at få et folketings-

medlem til at spørge ministeren, hvor-

når ministeren så vil kommentere 

nærmere på vores henvendelse. 

En udelt skuffelse var medieforliget. I 

2011 indgik VKO et medieforlig, der 

gav DR en særlig forpligtigelse til at 

formidle den ”kulturkristne arv”. Det 

skete under højlydte protester fra S, 

SF og de Radikale. Man kaldte det 

”udtryk for en reaktionær kulturopfat-

telse, der udelukker andre religioner”. 

Alligevel endte det i 2012 med et me-

dieforlig med teksten "Formulerin-

gerne i den gældende kontrakt om 

formidling af den kristne kulturarv vi-

dereføres". 

Regeringen fik et bredt forlig med sto-

re resultater som bedre forhold for DR 

og aflysning af salget af TV2. Rege-

ringspartierne har tilsyneladende 

ment, at en lille sætning om den kul-

turkristne arv i den sammenhæng var 

underordnet. De forstår ikke, at der i 

disse år foregår en større ideologisk 

kamp, hvor en række mennesker 

stemples som mindre danske end an-

dre. Først i skudlinjen er dem, der ikke 

positivt, at udvalget skal overveje om 

man kan fjerne politikernes kompeten-

ce til at træffe religiøse beslutninger 

om f.eks. valg af salmer og oversættel-

se af biblen – det er ikke en opgave 

for politikerne i et demokrati. 

Desværre pålægger kommissoriet blot 

udvalget at ”overveje” disse spørgs-

mål. Der er ingen garanti for, at udval-

get foreslår andet end at bevare det 

eksisterende. 

Udvalgets sammensætning er i den 

sammenhæng ikke opmuntrende. Der 

er ikke repræsentanter for den ene 

million danskere, der ikke er medlem 

af folkekirken. Det bør ellers i et demo-

krati være sådan, at forholdet mellem 

stat og kirke fastlægges af staten, ikke 

af kirken. Men i denne sag har man 

givet kirken monopol på at komme 

med forslag. 

Udvalget har dog tre politiske repræ-

sentanter, men de repræsenterer på 

ingen måde personer udenfor kirken. 

Det drejer sig om Jesper Langballe, 

tidligere MF for Dansk Folkeparti, 

Charlotte Dyremose, tidligere MF for 

de Konservative, og Britta Schall-

Holberg, tidl. MF for Venstre. Alle tre 

har udvist en nærmest fundamentali-

stisk begejstring for det nuværende 

forhold mellem stat og kirke. Man må 

formode, at de i udvalget vil arbejde 

mod forandring. Det er derfor sandsyn-

ligt, at udvalget vil ende med at afgive 

to betænkninger, en flertalsbetænk-

ning, der foreslår begrænsede foran-

dringer og en mindretalsbetænkning, 

der slet ingen forandringer foreslår. 

Udvalgets 

første opga-

ve er at kom-

me med et 

oplæg til de-

bat i det se-

ne forår. 

Kommissori-

et nævner 

udtrykkeligt, 

at debatten 

både skal 

være folke-

kirkelig og 

folkelig. Hovedbestyrelsen er gået i 

gang med at forberede, hvordan vi kan 

vriste debatten ud af kirkelige kredse 

og gøre det til en bred folkelig debat. 

Vi vil bl.a. foreslå lokalafdelinger af 

politiske partier og ungdomsorganisa-

tioner at holde debatmøder om det 

fremtidige forhold mellem kirke og 

stat. Alle, der kender nogle i 

et parti eller ungdomsorgani-

sation, kan gøre en stor og 

vigtig indsats ved at foreslå 

dem at holde et debatmøde. 

Et andet område, hvor vi gjor-

de en stor politisk indsats i 

2012 var spørgsmålet om 

vielsesret. Folketinget beslut-

tede som bekendt at ligestille 

homoseksuelle og heterosek-

suelle når det gælder vielses-

ret. Vi benyttede lejligheden 

til at slå et slag for, at troende 

og ikke-troende også skal 

ligestilles, så livssynssamfund 

ligesom trossamfund kan få ret til at 

vie folk (selv om vi i grunden hellere 

ser, at alle vielser skal foregå på Råd-

huset). Vi har blandt andet haft fore-

træde for Folketingets Socialudvalg for 

at præsentere sagen. 

Folketingets Socialudvalg videresend-

te vores henvendelse til socialministe-

ren, der svarede, at ”Henvendelsen 

vedrører således en problemstilling, 
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deler den evangelisk-lutherske tro, 

skønt vi er over 1 million. Heraf ½ 

million, der slet ikke er medlem af 

noget trossamfund.  

Det skal bemærkes, at denne ideolo-

giske kamp ikke følger traditionelle 

partiskel. Der er borgerlige folketings-

medlemmer, der før valget tilkende-

gav, at de støtter adskillelse af kirke 

og stat. Og omvendt er der folketings-

medlemmer i venstre side af salen, 

der abonnerer på ideen om, at vores 

kristne arv har stor betydning for vo-

res samfund.  

Ved alle disse politiske sager, kan vi 

være tilfredse med vores indsats. Den 

har naturligt nok varieret fra sag til 

sag, men der er gjort et stort arbejde 

med at skrive læserbreve, henvende 

os til folketingsudvalg og holde møde 

med relevante folketingspolitikere. 

Heller ikke i forhold til at få etableret 

livssynsneutrale ceremonirum, har vi 

ligget på den lade side. Vi deltager i 

en arbejdsgruppe, der har udgivet en 

folder og etableret hjemmesiden 

www.ceremonirum.dk. Ceremoni-

rumsprojektet opnåede den hæder at 

bliver nomineret til en ”Lille Arne”, der 

sammen med prisen ”Store Arne” ud-

deles af Arkitektforeningens Lokalaf-

deling København til initiativer, der 

har løftet arkitektur i Storkøbenhavn. 

Vi har også arbejdet med folkeskole-

området i det forgangne år. Vores fo-

kus har været på at formulere vores 

argumenter. Det har ført til et afsnit 

på vores hjemmeside om konfirman-

dundervisning i skoletiden, og et af-

snit om vores holdning til kristen-

domsundervisning i folkeskolen er 

under forberedelse. Vi har undersøgt 

muligheden for at lave et netværk for 

folkeskolelærere, der er skeptiske 

overfor den nuværende kristendoms-

undervisning, men det er ikke i første 

omgang lykkedes. 

Derudover har vi også haft fornøjelsen 

af at deltage i andre politiske sam-

menhænge, f.eks. til debatmøder om 

intiativet ”21 teser om åndsfrihed”. 

Som et led i vores politiske arbejde 

deltog vi i 2012 med en bod ved fol-

kemødet i Bornholm. Det gav os lejlig-

hed til at få en snak med forskellige 

politikere. Men det var også en lejlig-

hed til at præsentere vores arbejde 

for ganske almindelige mennesker. 

Det er en udfordring helt kort at skul-

le præsentere ens arbejde for vildt 

fremmede. Men det gik rigtig godt. 

Folkemødet bekræftede, at grundide-

en i vores forening er både enkel og 

stærk. 

Internationalt 
Også i år har vi prioriteret det interna-

tionale arbejde. Vi er en del af inter-

national bevægelse, hvad medfører 

uudtømmelige kilder til inspiration. 

I St. Bededags-

ferien arrange-

rede vi såle-

des studietur 

til vores søste-

rorganisation i 

Berlin. Der 

oplevede vi, 

hvordan de 

har Le-

benskunde i 

skolen og 

hvordan de 

som en parallel 

til vores konfirmation afholder 

”jugendfeier” med et stort og pom-

pøst show. 

Vi har også deltaget i European Hu-

manist Federations generelforsam-

ling, været til konference hos de briti-

ske humanister og været til konferen-

cer i både Norge og Sverige. Alt sam-

men har gode ideer til det fremtidige 

arbejde. Det skal bemærkes, at delta-

gelsen i de mange møder kun er muli-

ge, fordi deltagerne fra Danmark ikke 

har krævet refusion for deres omkost-

ninger til rejse og overnatning. 

Samarbejdet med norske Human-

Etisk Forbund har også i år været 

noget særligt. HEF stiller gavmildt 

oplægsholdere til rådighed ved vores 

møder og giver os fripladser på deres 
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ceremonilederuddannelser. Det er vi 

dem meget taknemmelige for. Vi 

planlægger at mødes med HEF i den 

nærmeste fremtid for at diskutere, 

hvordan samarbejdet kan udbygges 

yderligere. 

PR og kommunikation 
Vi har været en del i medierne i det 

forgangne år, blandt andet på DR2, 

TV2 News, regionalt tv, P1 og P3, Ra-

dio 2, Information, Politiken, Kristeligt 

Dagblad og regionale dagblade. Inte-

ressen gælder både vores ceremoni-

er og vores holdninger til forholdet 

mellem kirke og stat. 

Vi får dog langt fra så meget medie-

omtale, som vi kan ønske os. Bag 

linjerne gør vi en indsats for, at det 

skal blive bedre, blandt andet ved 

løbende at holde kontakt til forskelli-

ge journalister. Vi har også i efteråret 

holdt en medietræningsdag, hvor vi 

har øvet os i at præsentere vores 

budskaber kort og klart. Vi har været 

så heldige, at tre studerende har 

skrevet opgave om os, og om hvor-

dan vi kan markedsføre vores cere-

monier. Deres tanker indgår i vores 

videre arbejde. 

En anden stor indsats i 2012 har væ-

ret at forberede en ny hjemmeside. Et 

nyt layout er blevet fastlagt. Der er 

ryddet grundigt op i den gamle hjem-

meside, så den nemt kan konverteres 

over til den nye hjemmeside. De bag-

vedliggende programmer er blevet 

opdateret til nyeste versioner. Vi hå-

Fra Jugendfeier 
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ber, at den nye hjemmeside kan of-

fentliggøres om ganske kort tid. 

2012 blev også året, hvor vi lukkede 

vores gamle facebookgruppe til fordel 

en ny facebookside. Vi har samtidig 

lagt en ny strategi for facebooksiden, 

hvor vi fokuserer mere på at offentlig-

gøre links og billede, som interessere-

de kan dele med andre. Den nye stra-

tegi har været en succes, vores opslag 

har fået flere og flere ”likes”, ligesom 

antallet af personer, der synes godt 

om siden stiger støt og roligt. 

Etisk debat 
Vores arbejdsprogram peger på, at det 

er en væsentlig opgave for Humani-

stisk Samfund at skabe et rum til eti-

ske diskussioner. Der er brug for et 

sted, hvor man i fællesskab kan dis-

kutere etiske spørgsmål. 

Vores lokalafdelinger har allerede på-

begyndt dette, dels ved filosofiske 

caféer i Viborg og Aalborg, dels ved 

månedlige stambordsmøder i Hoved-

staden, hvor alle emner kan diskute-

res. 

I Hovedbestyrelsen har vi forberedt, at 

vores medlemsblad, hjemmeside og 

facebookside i det kommende år kan 

indeholde artikler om lignende spørgs-

mål, som kan give baggrund for en 

diskussion på vores facebookside. 

Organisation 
En af de store frustrationskilder i det 

forgangne år har været vores med-

lemsregistreringssystem. Der er man-

ge problemer, især er det for svært at 

forny sit medlemskab. Som en delløs-

ning bliver det nu muligt at tilmelde 

sit dankort til betaling, så kontingen-

tet løbende bliver trukket fra dankor-

tet uden man behøver gøre yderlige-

re. 

Vi arbejder også på at gøre det lettere 

at give frivillige bidrag til os. I den 

forbindelse er vi nu 

blevet godkendt som 

”velgørende organi-

sation”, hvad medfø-

rer, at bidrag til os er 

fradragsberettigede. 

Hvis vi skal bevare 

denne status er det 

imidlertid nødven-

digt, at vi får betyde-

lig flere bidrag i de 

kommende år. Hvor-

dan vi gør det er en 

af de ting, vi lægger op til debat om 

på landsmødet. 

Foreningens arbejdsprogram for 

2011 – 2015 angiver, at ”Så snart 

det er økonomisk muligt, skal der 

etableres et fysisk sekretariat”. Det er 

på nuværende tidspunkt ikke økono-

misk muligt, men hovedbestyrelsen 

har gjort sig nogle overvejelser om, 

hvordan vi kan skaffe de nødvendige 

indtægter. En 

inspirationskil-

de har været 

Café Retro i 

København. Det 

er en café ho-

vedsagligt dre-

vet af frivillige. 

En café kan 

give indtægter 

og samtidig kan 

der ved caféen 

indrettes møde-

lokaler og andre sekretariatsfunktio-

ner. På landsmødet præsenterer vi 

disse tanker som et oplæg til debat. 

Endvidere har vi i det forgangne år 

forberedt en revision af vedtægterne, 

som forelægges landsmødet. Det er 

sket i en åben proces, hvor alle har 

kunnet deltage i den nedsatte ar-

bejdsgruppe og hvor alle efterfølgen-

de har kunnet kommentere på det 

første udkast til nye vedtægter. Vi 

håber, at landsmødet vil tage godt 

imod vores forslag. 

Sammenfatning 
Der skal lyde en tak til de mange, der 

har gjort en indsats for foreningen i 

det forgangne år. Tak til de mange, 

der har gjort en meget stor ulønnet 

indsats. Men også tak til dem, der 

bare støtter vores forening ved at 

betale kontingent og måske i ny og 

næ fortælle en ven om os. Begge de-

le er nødvendige for foreningens suc-

ces. 

For at blive i billedet fra indledningen 

af beretningen, så er der blevet pluk-

ket helt utrolig mange frugter i det 

forgangne år. Aktivitetsniveauet er 

steget markant i det sidste år i alle 

dele af organisationen. 

Det er ikke alle aktiviteter, der har 

givet udbytte her og nu. Nogle af dem 

skal gøre det muligt senere at plukke 

nogle af de frugter, der hænger lidt 

højere. Der er derfor grund til at tro, 

at udbyttet af vores aktiviteter i det 

kommende år vil blive endnu større. 

Medietræningsdag 

Filosofisk café i Viborg 
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Status på gennemførelse af 

Arbejdsprogram 2011 - 2015 

Humanistisk Samfund vedtog på sit ordinære landsmøde d. 19. marts 2011 et arbejdsprogram for årene 2011 – 2015. 

Nedenfor ses status for gennemførelsen af de konkrete opgaver i arbejdsprogrammer. Det fulde arbejdsprogram kan ses 

på www.humanistisksamfund.dk 

Status er vist med følgende tegn: 

√ Opgaven er gennemført på et tilfredsstillende niveau 

+ Der er arbejdet med opgaven og der skal arbejdes videre med den næste år 

−  Der er endnu ikke arbejdet med opgaven, men det kommer 

÷  Opgaven er ikke gennemført, og det er opgivet at arbejde videre med opgaven 

I den skriftlige beretning kan man se en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan der er arbejdet med opgaverne. 

Afholdelse af ceremonier 

 

 

Adskillelse af kirke og stat 

 

 

Vi vil ligestilles 

 

Det er nødvendigt at der i de kommende år uddannes flere celebranter + 

ceremoniledere + 

og konfirmandundervisere + 

og at foreningen har de nødvendige sekretariatsfunktioner for ceremonierne + 

Humanistisk Samfund vil gøre adskillelse af stat og kirke til et tema i den offentlige debat + 

Vi vil modarbejde, at staten pålægger organisationer som DR og Etisk Råd at give den luthersk

-evangeliske kirke en særstatus + 

Vi vil arbejde for, at kristendomskundskab erstattes med filosofi- og religionsundervisning i 

folkeskolen + 

Vi vil arbejde for, at konfirmationsforberedelse ikke længere finder sted i skoletiden + 

Vi vil arbejde for, at civilregistreringen overgår fra kirken til kommunerne + 

Humanistisk Samfund kræver en lovændring, så livssynssamfund ligestilles med trossam-

fund. Dette er en absolut hovedmålsætning for os + 

Vi vil arbejde for etablering af livssynsneutrale begravelsespladser. + 

Vi vil arbejde for kommunale livssynsneutrale ceremonirum + 

Vi vil have blasfemiparagraffen afskaffet. Religiøse holdninger skal ikke have en særstatus 

udover den almindelige injurielovgivning. Lovgivningen skal beskytte mennesker, ikke ideer og 

religioner 
− 



Vi vil give et humanistisk bidrag til den offentlige debat 

 
 

En stor og velfungerende organisation 

 
 

En lokalt forankret organisation 

 
 

 

Vi vil komme med et humanistisk indspark i den offentlige debat 
− 

Vores talspersoner vil blande sig i debatter i medierne 
− 

Vi vil kunne udgive debatbøger 
− 

Vi vil skabe et rum, hvor man kan diskutere etisk adfærd ud fra en humanistisk synsvinkel. Vi 

vil organisere filosofiske debatcaféer, etiske gåhjemmøder og ”humanistisk brunch” 
+ 

Hovedbestyrelsen skal have fokus på at uddelegere opgaver til medlemmerne + 

Som et led i dette skal kommunikationen med medlemmerne have høj prioritet √ 

Det skal overvejes at etablere et medlemsblad i papirform − 

Foreningens medlemstal skal øges + 

Så snart det er økonomisk muligt, skal der etableres et fysisk sekretariat + 

Humanistisk Samfund skal være bredt lokalt forankret for at nå sine mål. Lokal forankring gør 

det nemmere at skaffe aktive, synliggøre vores ceremonier og giver større politisk gennem-

slagskraft 
+ 

Humanistisk Samfunds landsorganisation vil støtte op om det lokale arbejde + 

Blandt andet ved at arrangere netværk for lokalafdelinger + 

give økonomisk støtte + 

udarbejde fællesmateriale for lokalafdelingerne mv. + 

Humanistisk Samfunds landsorganisation skal også støtte op om, at grupper organiseres ud 

fra andre hensyn end det lokale, f.eks. en konkret sag, et lovforslag eller en aktuel debat. 

Grupper skal kunne opstå og opløses naturligt og ubureaukratis 
+ 

Humanistisk Samfund skal kommunikere på alle medieområder + 

og derfor også være stærkt tilstede virtuelt i sociale medier + 
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