Formandens beretning – Bestyrelsens beretning
Landsmøde 2015
Verden omkring os er fuld af konflikter – konflikter om ord og billeder såvel som decideret
væbnede konflikter. Hver dag bliver menneskerettighederne overtrådt for næsen af det
internationale samfund. Kan et enkelt menneske gøre noget for at ændre disse forhold? I
Humanistisk Samfund ved vi godt, at vi ikke kan ændre verden på en enkelt dag, men
hvor var vi henne, hvis ikke vi prøvede, et skridt ad gangen?
I HS arbejder vi for humanismens idéer ved at navnegive babyer, konfirmere unge
mennesker, vie de lidt ældre og begrave de døde. Vi arbejder for sekularismens idéer ved
politisk at påvirke lovgiverne til at ændre landets love, så den danske stat og den danske
folkekirke kan blive adskilt. Dette ønsker vi både som en formel adskillelse og i form af et
mere sekulært syn på religion i Folkeskolens undervisning.
Foreningen ville ikke kunne gøre alt dette, skridt for skridt, hvis ikke vi havde en lang
række frivillige i Humanistisk Samfund. Et enkelt menneske kan ændre meget, men i flok
kan vi gøre endnu mere.
Folkemødet på Bornholm
Humanistisk Samfund havde for tredje år i træk en stand på Folkemødet på Bornholm,
der var den 12. juni til 15, juni 2014. Standen var bemandet af både lokale aktive på
Bornholm og tilrejsende fra Jylland og Sjælland.
Folkemødet er et godt sted at tale både med lokalpolitikkere og med
samfundsengagerede borgere fra Bornholm og hele landet. Efter Folkemødet er det
lykkes de lokale aktive på Bornholm at skabe politisk opbakning til en livssynsneutral
naturgravplads og få en flot opmærksomhed i medierne om både den sag og
Humanistisk Samfund i det hele taget.
Hovedbestyrelsen har besluttet at Humanistisk Samfund også skal deltage i Folkemødet
på Bornholm i 2015. Det ligger den 11-14. juni 2015. Du kan sende en mail til Jacob
Elvers Jørgensen, hvis de har lyst til at deltage eller har kommentarer:
jej@humanistisksamfund.dk
Folkemødet 2015 åbner torsdag den 11. juni kl. 14 og lukker søndag den 14. juni kl. 15.
IHEU og EHF
Internationall Humanist and Ethical Union (IHEU) arrangerer hvert tredje år en stor
verdenskongres. I 2014 var det i Oxford og der var 1000 deltagere for 65 lande. Fra
Humanistisk Samfund deltog vi 10 personer, som fik en masse inspiration og
internationale kontakter.
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Næste IHEU Verdenskongres bliver hold i São Paulo, Brasilien i 2017.
IHEU holder hver år generalforsamling og en mindre konference. I år bliver det i Manila,
Filiipinerne i maj måned.
HS deltog i øvrigt på EHFs (European Humanist Federation) generalforsamling i Bruxelles.

Civilregistrering til kommunerne
Humanistisk Samfund offentliggjorde i november 2014 en meningsmåling, der viste, at 75
% af befolkningen mener, at civilregistreringen hører hjemme i kommunerne og ikke i
Folkekirken. Det førte til massiv omtale i Berlingske Tidende, Politiken, Jyllands-Posten,
Information og Kristeligt Dagblad. En række partier bakkede op om forslaget, og det var
topnyheden i lørdagens TV-avis den uge.
I København arrangerede to politikere i Borgerrepræsentationen; Tommy Pedersen (R) og
Lars Aslan Rasmussen (S) samme uge om høring om civilregistrering på Københavns
Rådhus. Ved høringen beskrev Jane Ussing, Borgerservicechef Vejen Kommune, hvordan
det er kommunerne i Sønderjylland, der varetager civilregistrereingen og at hun maner
det fungerer bedre når det er kommunen, der går det.

Humanistisk Samfunds facebook side
I november 2014 passerede vi 1.000 likes på vores facebookside. Vi kommunikerer
løbende og aktivt via Facebook og når ad den vej ofte langt ud med vores budskaber.
Antallet af likes er vigtigt netop for at vi kan få vores budskaber ud og dermed være med
til at sætte ting på den politiske dagsorden. I januar 2015 passerede vi 1100 likes, så der
er en løbende flot udvikling.

Fokus på ledelse
Lørdag d. 29. november holdt vi seminar for 18 ledere og nøglepersoner i HS.
Overskriften var: Ledelse af frivillige.
Vi havde Rie Skårhøj, der er selvstændig konsulent i Led Frivillige, til at holde oplæg om
ledelse af frivillige og fokus var på, hvordan god ledelse kan gavne HS og alle os, der er
aktive i HS. Nøgleordene er: Ledelse, organisering, kommunikation og motivation.
Seminaret er et første skridt til, at vi kan blive bedre og mere professionelle til ledelse i
HS. I den kommende tid skal vi sammen definere, hvad vi mener god ledelse og
organisering i HS er: Hvad er en leders rolle og opgaver? Hvad forventer vi af hinanden?
Hvordan sikrer vi engagement og motivation, og hvordan inviterer vi nye frivillige
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indenfor?
Over 100 personer gav et frivilligt bidrag til HS i 2014
HS skal hvert år modtage frivillige bidrag fra min. 100 personer – og fra 2014 skal beløbet
være på min. 200 kr. for at beholde vores status som almennyttig forening.
I de foregående år har vi måttet gøre en ekstraordinær indsats i slutningen af året. Men i
år nåede vi målet allerede i starten af november takket være at mange medlemmer nu
fast betaler både kontingent og frivilligt bidrag ved fx at betale 50 kr. eller 100 kr. om
måneden til HS.
En stor tak til alle jer, der hver måned betaler til HS.
Nordisk samarbejde
Vi har længe haft et ønske om at styrke og formalisere vores samarbejde med HEF. I dag
foregår vores samarbejde med HEF på ad hoc basis, og de hjælper os særligt omkring
ceremoniuddannelser. Vi kan få endnu mere ud af at samarbejde, måske nok mest til gavn
for HS.
Vi har ved flere lejligheder talt med HEF´s generalsekretær, Kristin Mile og ledende
bestyrelsesmedlemmer i HEF om et mere formaliseret samarbejde a la Nordisk Råd. Det
resulterede i, at HEF inviterede os og humanistiske organisationer i Island, Finland og
Sverige til at indledende møde omkring nordisk samarbejde d. 17.-18. januar 2015 i Oslo.
Det første møde handlede om, hvilke emner og områder vi kan forestille os at
samarbejde om i nordisk regi. Fra HS deltog Lone Ree Milkær, Marie Louise Pedersen og
Sidsel. Lone er udpeget som hovedbestyrelsens ansvarlige for nordisk samarbejde og
Marie Louise er ceremoniansvarlig.
Ceremonier i Humanistisk Samfund
Marie Louise Petersen, ceremoniansvarlig i HB
De forskellige ceremonigrupper arbejder på forskellige vilkår. Hvor en begravelse forberedes under
tidspres, har de andre ceremonier mere tid til forberedelsen, der til gengæld også indebærer tidskrævende generalprøver med justeringer m.m. Men fælles for ceremonierne er, at de er båret af arbejdsgrupper, der alle arbejder med stort engagement og omhu. Det betyder at Humanistisk Samfunds ceremonier har en høj standard, hvor værdighed, højtidelighed og de humanistiske værdier
altid er i højsædet.
Vi kan være stolte af vores ceremonier, og på vegne af Hovedbestyrelsen vil jeg starte med at sige
et stort tak til alle i ceremonigrupperne!
De enkelte ceremonigrupper vil på landsmødet give en kort beretning, så her er en mere overordnet
beretning:
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Der er fortsat stor interesse og efterspørgsel på Humanistisk Samfunds ceremonier. Vi oplever også
forsat meget positive tilkendegivelser fra folk, der har deltaget i vores ceremonier.
På hjemmesiden har ceremonierne nu fået 2 indgange og derved en mere fremtrædende plads på
forsiden.
Antallet af begravelsesceremonier og konfirmationer er fortsat i stigning. I år var der var 13 begravelser og 2 konfirmationsceremonier for i alt 49 konfirmander.
Konfirmation Øst tog tillige springet til at oprette 2 konfirmationshold. Der har været 4 bryllupper
og en navngivning, hvilket dog er en tilbagegang fra rekordåret i 2013, hvor antallet var oppe på
10.
Der er heldigvis kommet flere kræfter til konfirmationsgruppen i Øst.
Der er netop blevet afholdt de første konfirmationsweekender for både Øst og Vest, og i Øst er der
igen to konfirmationshold.
Da konfirmation Øst i år holdt sin konfirmation havde vi inviteret HEFs konfirmationsrådgiver
med, som efterfølgende lavede en lang skriftlig tilbagemelding. Her var primært meget ros, enkelte
forsigtige forslag til forbedringer og derudover interessante betragtninger over kulturforskelle.
Men afgjort meget lærerigt!
Vi har fortsat benyttet os af HEFs generøse tilbud om, at vi kan sende deltagere op på deres forskellige ceremonikurser. Vi har for første gang også oplevet et enkelt afslag fra HEF, da deres bryllupskursus var fyldt op af deres egne medlemmer.
På den internationale konference i Oxford i sommer var der interesse fra den britiske humanist forening for HS konfirmation, og det kan være at der på kommer et britisk besøg i den anledning.
Der har også været interesse for at høre om ceremonierne hos medlemmer rundt om i landet: De
aktive HS medlemmer i Bornholmergruppen arrangerede et orienteringsmøde på Rønne bibliotek
om HS’ ceremonier med godt 25 fremmødte. Ligeledes har der i Århus lokalforening været afholdt
orientering om ceremonier, hvor der også var et flot fremmøde.
Det er stadigvæk en udfordring for ceremonigrupperne, at efterspørgslen på ceremonier i perioder
lægger stort pres på de aktive i grupperne, og det er derfor fortsat en høj prioritet at både rekruttere
og fastholde folk til ceremonigrupperne.
I maj blev der afholdt en fælles introduktionsdag til ceremoniarbejdet i HS. Det blev afholdt i Jylland med henblik på at rekruttere flere celebranter og ceremoniledere i den vestlige del af landet,
hvor vi fortsat mangler folk!
Der var 6 deltagere og blandt dem var der flere, der gav sig i kast med enten celebrant- eller ceremonilederuddannelsen. Det er dog i skrivende stund kun udsigt til én bliver certificeret inden
landsmødet.
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Jeg vil slutte af med det nordiske samarbejdsmøde i Oslo i januar i år, som var en meget positiv oplevelse: Her blev udtrykt et stort ønske om samarbejde på ceremoniområdet med udveksling af erfaringer i ceremoniarbejdet, herunder uddannelserne til celebrant og ceremonileder.
Det bliver spændende for Humanistisk Samfund at udbygge det gode samarbejde med HEF på ceremoniområdet sammen med de andre nordiske humanistiske foreninger!
-----------------------
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