
 Du kan læse mere om humanistisk begravelse og mel-
de dig ind i Humanistisk Samfund på hjemme siden 
www.humanistisksamfund.dk, men du kan også gøre 
det ved at udfylde og indsende denne blanket.

  Ja, jeg melder mig ind i Humanistisk Samfund

B R U G  B L O K B O G S TAV E R

Navn  ________________________________________

Adresse: 

Vej  _____________________________________

Postnr. __________________________________

By ______________________________________

Mail-adresse:

________________________________________

Fødselsår, hvis du er under 18:
________________________________________

Medlemskontingent (350 kr. årligt for voksne, 110 kr. 
årligt for børn og unge ml. 12 og 18 år) bedes indbe-
talt på Humanistisk Samfunds bankkonto i Nykredit 
8117-0241169. 
 Husk at anføre navn og adresse på ind-
betalingen.

Humanistisk Samfund
Vester Voldgade 96
1552 København V.
Tlf.: 42 43 20 10
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Hvad er humanisme? 
Humanismen er et livssyn, som sætter menne-
sket i centrum og fremhæver den  enkeltes men-
neskeværd, selvstændighed, ukrænkelighed og 
iboende værdighed.
 Humanister mener, at de moralske værdier er 
udviklet igennem årtusinder som en konsekvens 
af den menneskelige natur og vores samlede 
erfaringer. Disse værdier bygger på behovet for at 
forstå os selv og vores medmennesker, fordi det 
i  sidste instans støtter os selv og det samfund, vi 
lever i. Mennesket har evnen til at leve sig ind i 
andres situation. Den evne giver os vores samvit-
tighed, og den giver os vores moral.
 Humanismens menneskesyn er baseret på 
samspillet imellem fornuft og erfaring, rationel og 
kritisk tænkning, indlevelsesevne og medmenne-
skelighed. Centralt står tanken om at mennesket 
altid skal behandles som et mål i sig selv, og ikke 
et middel, der indgår i et religiøst formål.

»Alle mennesker er født frie og 
lige i vær dighed og rettigheder. 
De besidder fornuft og samvittig
hed, og de bør handle mod hver
andre i en broderskabets ånd«

FN’s Menneskerettighedserklæring

www.humanistisksamfund.dk

Humanistisk 
begravelse



Hvad er en humanistisk begravelse? 
En humanistisk begravelse er en højtidelighed 
uden religiøse sange eller tekster. Begravelsens 
fokus er den afdøde og det præg, dette men-
neske har sat på verden og sine nærmeste. 
Ceremonien bygger på de humanistiske værdier: 
respekt for andre, ansvar for helheden og det 
enkelte livs enestående betydning. 
 Den sidste gang, man samles omkring den 
døde, er det vigtigt, at de ting bliver sagt, man 
gerne vil huske om den afdøde. 
 Afslutningen på livet skal være smuk, person-
lig og mindeværdig. 

Ceremoni en 
kan foregå 
mange for-
skellige    
steder: 
i hjemmet, et 
sygehus- eller 
kirkegårds-
kapel eller 
et andet vel-   
egnet lokale. 
 Højtide-
ligheden 
forestås af 
en uddannet 
ceremoni-
leder fra 

Humanistisk Samfund, som i samarbejde med 
de efterladte udformer ceremoniens forløb.
 En humanistisk begravelse er højtidelig og 
præget af den afdødes personlighed, som den 
kom til udtryk i ord og handling. Vi har udar-
bejdet et ritual, som er en blanding af musik, 
digte og en begravelsestale, men de efterladtes 
forslag er vigtige i tilrettelæggelsen. Talen over 
afdøde bygger på de oplysninger, ceremonilede-
ren har fra sin samtale med de nærmeste.

Hvad er Humanistisk Samfund?  
Humanistisk Samfund er en forening for men-
nesker, der ikke har nogen religion med i deres 
liv og som ikke bruger religion for at finde 
mening med tilværelsen.
 Foreningen arbejder for at alle frit skal 
kunne vælge at leve uden religion eller religiø-
se opfattelser i  deres liv. Vi mener, det strider 
mod en moderne stats opgaver at prioritere én 
religion fremfor alle de andre livssyn, borgerne 
har.
 Alle samfund har til alle tider på en eller 
anden måde markeret tilværelsens store over-
gange. Disse ritualer udtrykker et almenmen-
neskeligt behov for at dele stærke følelser.
 Humanistisk Samfund tilbyder derfor en 
mulighed for at markere livets milepæle på en 
ceremoniel og ikke-religiøs måde. Udgangs-
punktet er FNs Menneskettighedserklæring fra 
1948 med dens opfattelser af ansvar, pligt og 
rettigheder. Hvert enkelt menneske har værdi 
og menneskeheden har værdi for os alle. Vi 
har derfor også et fælles ansvar for hinanden.

Hvad gør man, når nogen dør?
De fleste kontakter en bedemand, for det 
kan føles uoverkommeligt selv at påtage sig 
ansvaret for, at alt forløber, som det skal. 
Men det er helt lovligt og gennemførligt selv 
at stå for papirarbejdet og begravelsen.
 Humanistisk Samfund påtager sig ikke 
egentligt bedemandsarbejde. Vi forestår 
kun selve højtideligheden.
 Hvis man har behov for selv at tilrette-
lægge sin egen begravelse i god tid, kan 
man bestille et møde med en ceremonile-
der, der kommer til hjemmet og drøfter ind-
holdet af ceremonien. Man 
kan bruge denne mulighed, 
hvis man ikke bryder sig 
om at belaste sine nærme-
ste med at arrangere en 
højtidelighed. 
 Nogle vælger en minde-
højtidelighed i stedet for 
en bisættelse. Her er kisten ikke i rummet, 
men i stedet kan afdøde for eksempel være 
repræsenteret ved et fotografi. Mindehøjtide
ligheden indeholder de samme elementer 
som en humanistisk begravelse.
 Hvis man ønsker en humanistisk cere-
moni, bedes man ringe til vores koordinator, 
hvis nummer oplyses på foreningens telefon 
42 43 20 10.
 Prisen for en humanistisk begravelse er 
4.000 kr. for medlemmer og 4.350 kr. for 
ikke-medlemmer (2015-priser). 


