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Af Thomas Schumann
Medlem af den politiske ar-
bejdsgruppe

Helt siden 
novem-
ber har vi 

arbejdet frem 
mod et nyt 
arbejdsprogram 
i Humanistisk 

Samfund. Det har været en 
lang rejse, men nu ligger der et 
udkast klar, som medlemmer-
ne kan tage endeligt stilling til 
på landsmødet den 12. marts 
i Aarhus. Det er første gang 
jeg har været med til at arbej-
de på et arbejdsprogram i en 
forening og det har været en 
spændende proces.
Spørgsmålet som uværgligt 

rejser sig, når man arbejder 

med et arbejdsprogram, er: 
hvad er egentlig et arbejdspro-
gram? Som jeg ser det, er det 
retningslinjerne for det arbejde 
som foreningen på lang sigt 
skal foretage sig. Det må ikke 
blive så diffust, at det er svært 
at vide om man faktisk har op-
nået noget. Omvendt dur det 
heller ikke, hvis det er så kon-
kret, at det hæmmer forenin-
gens fantasi og elasticitet. 

I sin nuværende form be-
skriver arbejdsprogrammet 
overodnet det arbejde, som 
HS skal foretage sig. Medlem-
merne har imidlertid bidraget 
med mange konkrete forslag 
til, hvad HS bør gøre. De ideer 
bliver ikke glemt. Den politiske 
arbejdsgruppe har gemt alle 
ideerne og vi kommer til at 
lave en oversigt over dem, som 
foreningen senere kan bruge. 
Oversigten bliver lavet så snart 
det vedtagne arbejdsprogram 
ligger klar.

Sidste skridt på vej mod nyt 
arbejdsprogram
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Side 2

Tema: Nye ceremoniledere

Begravelsesgruppen er 
blevet beriget med fem 
nye aspiranter til gruppen 

af ceremoniledere, som fore-
står humanistiske begravelser. 
De fem nye kan allerede i den 
kommende weekend tage hul 
på deres uddannelse, som 
varer frem til den 20. maj, hvor 
den afsluttes med en kapelprø-
ve. Her skal de vise, at de er i 
stand til at foretage en værdig 
afsked foran pårørende til en 
afdød. Gruppeleder for be-
gravelsesgruppen Ole Morten 
Nygaard glæder sig over de 
nye aspiranter.
”Vi får flere ceremonilede-

re og det er rigtig godt. Det 
har tidligere været svært med 
vores lille gruppe at klare alle 
begravelserne. Det bliver nem-
mere nu, når vi bliver så mange 
flere.”
Uddannelsen som ceremoni-

leder består af tre weekend-

kurser samt en række hjem-
meopgaver. Til sidst er der en 
eksamen - en kapelprøve med 
en tom kiste og en pårørende. 
For at prøven kan forløbe så 
autentisk som muligt, sørger 
begravelsesgruppen for, at fin-
de en person, som allerede har 
mistet et familiemedlem. Den 
nye ceremonileder forestår så 
begravelsen for den pårørende.
Årsagen til at så mange nye 

har meldt sig til kurset som 
ceremonileder er de informati-
onsmøder, som HS Hovedsta-
den har afholdt om humani-
stisk begravelse. 
”Der er en direkte sammen-

hæng mellem de møder vi har 
afholdt og så den interesse 
for kurset som vi har oplevet” 
fortæller Ole Morten Nygaard. 
Det betyder imidlertid også, at 
der kommer til at være mange 
ceremoniledere fra hoved-
stadsområdet og knap så man-

ge fra resten af landet. 
”Det er rigtig godt at vi bliver 

flere. Men vi mangler stadig 
nogen fra Vestdanmark”, siger 
Ole Morten Nygaard.
Med de fem aspiranter til be-

gravelsesgruppen vokser den 
til 15 medlemmer.

Kunne du tænke dig at være 
med i begravelsesgruppen 
eller hjælpe de nye ceremo-
niledere i deres uddannelse? 
Så skriv en mail til gruppele-
der Ole Morten Nygaard på 
omn@humanistisksamfund.
dk. Gruppen kunne især godt 
tænke sig at høre fra folk 
som har mistet et familie-
medlem og som vil stille op 
til kursisternes kapelprøve. 
På den måde får kursisterne 
en så realistisk prøve som 
muligt.

Ts

Fem nye ceremoniledere 
i begravelsesgruppen
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Side 3

Tema: Nye ceremoniledere

Her i februar begynder 
fem aspiranter på ud-
danelsen til ceremoni-

leder i begravelsesgruppen. 
En af underviserne har selv 
lige færdiggjort sin uddan-
nelse. Vi har spurgt Liselot-
te Saxkjær Hausgaard om, 
hvordan det er at uddanne 
sig til humanistisk ceremoni-
leder for begravelser.

”Hvorfor valgte 
du at blive 
ceremonileder 
i begravelses-
gruppen?”
På et tids-
punkt læste 
jeg i nyheds-
brevet, at 

Samfundet manglede nogen, 
som kunne være ceremonile-
dere og celebranter. Der blev 
indbudt til et informations-
møde, som jeg meldte mig 
til, egentlig med henblik på at 
blive celebrant.
Men til mødet mødte jeg 

nogen af de mennesker, som 
sidder i begravelsesgruppen, 
og de fik mig overbevist om at 
det var ceremoniledertjansen, 
der var mest ”kød på”. Det, at 
møde mennesker i en svær og 
sårbar stund, og hjælpe dem 
med at lave en smuk og god 
afskedsceremoni for det men-
neske, de har mistet.

”Hvad synes du om uddannel-
sen?”

Jeg blev undervist både i sam-
talen med de pårørende, og i 
hvad indholdet kan være i en 
humanistisk ceremoni. 
Min kapelprøve var meget 

”ægte”! Et af HS’ medlemmer 
havde indvilget i at være pårø-
rende, og den person, jeg skul-
le holde kapelprøveceremoni 
for, var en rigtig person, som 
var død for et par år siden. Det 
betød, at der var følelser invol-
veret for de pårørende, og det 
gjorde det endnu vigtigere at 
få lavet en god ceremoni. Jeg 
gennemførte samtalen med 
de pårørende præcis som om, 
det var en rigtig begravelse. 
Selve kapelprøven var utroligt 
naturtro! Mine gode mentorer 
i begravelsesgruppen var mødt 
op og havde endda sørget for 
ekstra tilhørere!
Prøven gik godt, og det rørte 

mig, at se at vores pårørende 
var berørt af den tale, jeg holdt 
for afdøde. Bagefter takkede 
han mig - han havde syntes 
rigtig godt om talen. 

”Hvordan var det at forestå 
din første rigtige begravelse?”
Jeg følte mig rigtig godt 
klædt på af den uddannelse, 
jeg har gennemgået og ikke 
mindst af kapelprøven, som 
foruden at være en slags ek-
samen, faktisk også er utrolig 
god læring.
Det er utroligt givende at 

opleve den tillid og åbenhed, 
jeg er blevet mødt med, og 

få lov til at være en del af og 
spille en rolle i deres sorgfor-
løb, selvom det blot er for en 
kort stund. Jeg har efterfølgen-
de tit tænkt på den familie, og 
håbet at de har det godt i dag.
Det kan måske virke overvæl-

dende at skulle stå med an-
svaret for et menneskes sidste 
ceremoni, men som ceremoni-
leder har jeg en enorm opbak-
ning fra de skønne mennesker, 
i begravelsesgruppen. Der er 
altid en backup på, og altid no-
gen som kan give råd, vejled-
ning og sparring.
Jeg er utrolig glad for, at jeg 

har fået beriget mit liv gennem 
HS. Jeg ser altid frem til mø-
derne med de andre ceremoni-
ledere i begravelsesgruppen.

Ts

Ansvaret for den sidste ceremoni



Side 4

Lokalt

Af Hannah Christiansen
Konfirmation Vest

Efterhån-
den har 
vi opar-

bejdet gode 
rutiner i vores 
underviser- og 
praktiske team 
i Humanistisk 

Samfund Konfirmation Vest. 
Ikke mindst på grund af et års-
hjul, hvor vi har noteret, hvilke 
opgaver der løses hvornår, og 
hvem der har ansvaret.
Programmerne for under-

visning i de to weekender i 
foråret ligger også klar i skitse-
form baseret på de foregående 
år. Vi har fundet et skønt sted 
på Djursland og vi ved allerede 
nu, at konfirmandholdet er på 
minimum 11 tilmeldte. Vi har 
entreret med årets hovedta-
ler, musikken og den smukke 
ceremonisal, som er et 300 år 
gammelt teater. Så alt i alt er vi 
godt med i år.
Men heldigvis er 2016 ander-

ledes og nyt på flere måder. 

Både underviserteamet og det 
praktiske team er vokset med 
henholdsvis 1 og 2 personer.
Som undervisere kan vi nu 

mere fleksibelt veksle mellem, 
hvem der er på, og samtidig 
kan vi inspirere hinanden til 
nye perspektiver på de emner 
vi arbejder med og ikke mindst 
udvikle nye øvelser til kursister-
ne. Det skaber mere dynamik, 
som kommer de unge til gode.                                                                                             
Vi mødes først uge i februar 
for at planlægge første kur-
susweekend i marts. Efter 
weekenden plejer vi at evalue-
re og justere basisprogrammet 
til den anden kursusweekend, 
der er i april. Det praktiske 
team, der bl.a. står for indkøb 
og madlavning har med eks-
tra ressourcer mulighed for 
at deles mere om de mange 
opgaver.
Efter de to weekends er det 

mest de unge, der er på arbej-
de med at forberede og fin-
pudse deres indslag til cere-
monien. Underviserne får dem 
tilsendt og sørger for, at de 
indarbejdes i programmet. Der 

er også et program, der skal 
sættes op med foto og sange 
og derefter trykkes.
På selve dagen møder vi alle 

op i god tid i festtøj og med 
blomster til udsmykning. Sed-
ler sættes op og der holdes 
generalprøve på ceremonien, 
så alle véd, hvor de skal stå og 
sidde undervejs.
Det er imponerende hvert år 

at opleve, hvordan to weeken-
der kan danne ramme om et 
fællesskab, hvor seriøse diskus-
sioner om humanisme, etik og 
menneskerettigheder veksler 
med film, leg og skøre påfund, 
for så at kulminere i fest og 
glæde på en lørdag i maj. Vi 
glæder os allerede! 

Hvis du er interesseret i at 
høre mere om humanistisk 
konfirmation, kan du komme 
til informationsmøde den 17. 
februar på Folkestedet i Aar-
hus. Se kalenderen på side 7 
for nærmere detaljer

Optakt til konfirmation
Det er i disse første måneder af 2016 og frem til maj, at arbejdet forud for årets konfirma-
tioner virkelig går i gang. Underviser og celebrant fra Konfirmation Vest, Hannah Christian-
sen, tager her temperaturen på forberedelserne op til den store dag i foråret.



Side 5

Lokalt

Af Marianne Hørdam og Bent 
Johansen

Vi har været medlemmer 
af Humanistisk Samfund 
gennem nogle år, men 

har ikke haft mulighed for at 
deltage i arrangementerne, 
men da vi så indbydelsen til en 
solhvervsfest greb vi chancen, 
og det fortrød vi ikke.
Vi var spændte på, hvordan 

vi ville blive taget imod som 
helt nye, men det gik nemt og 
smertefrit og i løbet af kort tid 
gled samtalen mellem de 14-
16 deltagere let og ubesværet, 
og smalltalk var det bestemt 
ikke. Johannes V. Jensens sol-
hvervssang, ”Vor sol er blevet 
kold” hjalp med til, at stemnin-
gen steg, og da vi hver for sig 
afslørede, hvilken ret vi havde 
medbragt, skete der det for 2 

vegetarer, at vi for en gangs 
skyld havde noget at vælge 
mellem, for adskillige af del-
tagere havde medbragt vege-
tarretter: ”fordi man jo får så 
meget tung mad her op til jul”.
I løbet af aftenen blev sidste 

års spåmandssvar for 2015 ret-
tet, og vinderne blev fundet og 
modtog gevinsten, Fiskesuppe-
pulver fra Bergen, derefter gik 
vi igang med at lege spåmænd 

og -koner for det kommende 
år 2016. Det bliver spændende 
at se til vintersolhverv 2016, 
hvem der har spået mest rig-
tigt.
Det blev en dejlig aften med 

et spændende indhold, og det 
bliver ikke sidste gang, at Hu-
manistisk Samfund kommer til 
at stifte bekendtskab med os.

Så blev solen vendt
Solvhervsfest er blevet en tradition i Humanistisk Samfund. På sjette år i træk afholdte HS 
Hovedstaden vintersolhverv. Her fortæller Marianne Hørdam og Bent Johansen om deres 
første oplevelse med traditionen.

Hvad er solhverv?
Solhverv markerer det tids-
punkt hvor dagene enten 
begynder at blive længere og 
længere eller kortere og kor-
tere. Fordi jordens ækvator 
ikke peger direkte mod solen 
får henholdsvis den nordli-
ge og sydlige halvkugle ulige 

mængder sollys i løbet af året. 
Om vinteren er dagene korte 
på den nordlige halvkugle og 
lange på den sydlige. Omvendt 
forholder det sig om somme-
ren.
Helt fra gammel tid har al-

verdens kulturer højtidelig-

holdt dette vendepunkt. Ordet 
’hverv’ kommer fra det oldnor-
diske ’hverfa’, som betyder at 
vende. Et solhverv er altså med 
andre ord en solvending. 
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Internationalt

Af Lau Thykén

”Islam and the future of 
tolerance” er titlen på den 
bog som Maajid Nawaz for 

nylig har udgivet sammen med 
Sam Harris. Bogen er en dialog 
mellem de to, hvor de disku-
terer Islams rolle i en moderne 
verden. Det er dog en helt 
anden bog, der har haft den 
største betydning for Maajid 
Nawaz. Da han midt i 00’erne 
sad i et egyptisk fængsel som 
politisk fange på grund af sit 
tilhørsforhold til Hitzb ut-Tahrir, 
var det blandt andet George 
Orwells roman ”Kammerat 
Napoleon” (Animal Farm), som 
ændrede hans syn på verden. 
Bogens satiriske skildring af, 
hvilke konsekvenser der følger 
med, når man prøver at skabe 
en utopi, fik Nawaz til at se 
hans medindsattes dagsorden 
i et andet lys. Hvis de lykkedes 
med deres foretagende ville de 
blot være en islamistisk udgave 
af George Orwells fortælling

Således star-
tede Maajid 
Nawaz rejse 
fra Hitzb ut-
Tahrir til par-
tiet Liberal De-
mocrats, som 
han stillede op 
for ved sidste 
parlaments-
valg. Under-
vejs er Maajid 

Nawaz blevet en stærk fortaler 
for sekulære og liberale værdi-
er. En position, der langt fra er 
gratis at indtage, og hvor man 
møder modstand fra alle kan-
ter. Den modstand Nawaz har 
mødt fra dele af de muslimske 
miljøer er måske ikke så over-
raskende. Ligeledes er højreflø-
jens kritik heller ikke et lyn fra 
en klar himmel, men at mod-
standen også har været stærk 
fra dele af venstrefløjen er – i 
hvert fald på papiret – mere 
overraskende. Han har som 
modsvar opfundet begrebet 
”den regressive venstrefløj”, der 
dækker over den del af ven-
strefløjen, der som et resultat 
af en misforstået hensynstagen 
til minoriteters kultur forsøm-
mer deres pligt til at kritisere 
iliberale værdier. 
I kølvandet på udgivelsen af 

”Islam and the future of to-
lenrance” har Maajid Nawaz 
lagt ører til mange ting. Han 
er blevet kaldt alt fra Sam 

Harris’ skødehund til hans 
porch monkey. Maajid Nawaz 
betegner stadig sig selv som 
muslim, hvilket gør det ekstra 
pudsigt, når ikke-muslimske 
venstreorienterede prøver at 
fortælle ham, hvem han må 
snakke med, og hvad de må 
snakke om. På samme måde 
er påstanden om, at Nawaz 
skubber en højreorienteret 
dagsorden frem ligeså mystisk. 
Maajid Nawaz blev en del af 
Hitzb ut-Tahrir efter, at han 
som 16-årig var blevet over-
faldet med skruetrækkere af 
en gruppe skinheads i hans 
fødeby Essex. Han har med 
andre ord følt på egen krop, 
hvad den yderste højrefløj har 
at tilbyde. En højrefløj, som han 
i øvrigt kritiserer med samme 
intellektuelle overskud, som 
han kritiserer venstrefløjen. Når 
Maajid Nawaz griber fat i de 
problemstillinger han gør, er 
det ikke for at tale højrefløjens 
sag. Nærmere det modsatte. 
Hvis ikke venstrefløjen læg-
ger deres kulturrelativistiske 
berøringsangst på hylden og 
kommer med realistiske løs-
ningsforslag, der forholder sig 
til virkeligheden, så bliver det 
typer som Marine Le Pen og 
Geert Wilders, der får lov til at 
’løse’ problemerne.     

Manden de kaldte 
porch monkey



Det sker!

Side 7

Februar
Østerbrohuset, 
Århusgade 3, 19.00-
21.00

Onsdag d. 3/2 HOVEDSTADEN Folkekirkens økonomi
Sidsel Kjems er ph.d.’er og har 
beskæftiget sig med folkekirkens 
økonomi. Hun forklarer hvad der er 
op og ned med kirkeskat og statens 
bidrag til kirken.

Torsdag d. 11/2 HOVEDSTADEN Møde i debatgruppen
Modne medlemmer debatterer hu-
manisme og alle mulige andre emner

Onsdag d. 17/2 AARHUS Møde om HS konfirmation
Humanistisk Samfund Konfirmation 
Vest fortæller om humanistisk konfir-
mation

Tirsdag d. 23/2 AALBORG Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling 
for medlemmer i HS Aalborg

Torsdag d. 25/2 HOVEDSTADEN Møde i debatgruppen
Modne medlemmer debatterer hu-
manisme og alle mulige andre emner

Huset, Lilla lokale, 
Hasserisgade 10, 
19.00

Østerbrohuset, 
Århusgade 3, 15.00-
17.00

Marts
Torsdag d. 10/3 HOVEDSTADEN Møde i debatgruppen

Modne medlemmer debatterer hu-
manisme og alle mulige andre emner

Lørdag d. 12/3 AARHUS Landsmøde 2016
Humanistisk Samfunds årlige lands-
møde for samtlige medlemmer afhol-
des i år i Aarhus.

Østerbrohuset, 
Århusgade 3, 15.00-
17.00

Allé Huset, Nørre 
Allé 31, 11.00-18.00

Østerbrohuset, 
Århusgade 3, 15.00-
17.00

Folkestedet, loka-
le 1.6, Carl Blochs 
Gade 28, kl. 19.00


