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Humanistisk Samfund 

til at fortælle om vores ceremonier. 

Hvert år melder nye sig ind. 

Der er også langsigtede perspektiver i 

at være med. Sidste år arrangerede vi 

et møde om Folkekirkens fremtid med 

organisationer, der  er skeptiske over-

for sammenvævningen af kirke og 

stat. Det gav varige kontakter. 

Også i år er bliver der måske etableret 

interessante kontakter. Vores for-

mand Sidsel Kjems er inviteret til at 

deltage i et debatmøde om en fælles 

dansk platform for tros- og livssyns-

samfund. I Norge har der været et 

sådant samarbejdsråd siden 1999 og 

vores søsterorganisation Human-Etisk 

Igen i år drager alt, hvad der kan kry-

be og gå af politikere, journalister, 

NGO’er og lobbyister, til Folkemøde på 

Bornholm i dagene 11. – 15. juni. 

Humanistisk Samfund er med. Et ud-

valg har netop offentliggjort deres 

anbefalinger om Folkekirkens fremti-

dens styreform, og nu skal politikerne 

diskutere sagen. På Bornholm vil vi 

gøre politikerne opmærksom på vores 

holdninger. 

Vi arrangerer blandt andet et debat-

møde, hvor Karen Klint ( S) deltager 

som formand for Folketingets kirkeud-

valg sammen med Enhedslistens kir-

keordfører Jørgen Arbo-Bæhr. 

Derudover er Folkemødet en lejlighed 

Folkemøde på Bornholm 

Lydhør kirkeminister 

Af Jørn Rosborg 

Kirkeminister Marianne Jelved deltog den 1.maj 

i en til tider skarp debat i Medborgerhuset i 

Aalborg om Folkekirkens fremtid. 

Debatmødet var arrangeret af Radikale Venstre 

i Nordjylland og Humanistisk Samfund Aalborg. 

Udover kirkeminister Marianne Jelved var Ole 

Wolf fra Humanistisk Samfund oplægsholder. 

Læs mere på side 2. 

Forbund har været en meget aktiv del-

tager. Sidsel Kjems skal diskutere 

med blandt andet biskop Keld Holm. 

Se flere debatmøder på  bagsiden. 
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Læs mere om: 

Bidrag 
At deltage i Folkemødet er dyrt. Der 

skal betales lokaleleje, transport, over-

natning og der skal fremstilles foldere. 

Vi vil derfor være glade, hvis du har 

mulighed for at give et økonomisk bi-

drag til turen. Alle beløb modtages 

med tak, store som små. Du kan beta-

le via linket i den mail, som medlems-

bladet blev sendt ud med eller indsæt-

te et beløb på vores bankkonto, reg. 

nr. 8117 konto nr. 0241169.  

Fra sidste års folkemøde 



ateist overfor en stor gruppe læsere. 

Det var spændende og forfriskende. 

Og efter en uge eller to blev jeg invite-

ret af Humanistisk Samfund til Kafé 

Mensch for at holde oplæg om læser-

brevet. 

Siden er det gået fantastisk hurtigt. 

Jeg blev medlem af Humanistisk Sam-

fund, derefter valgt ind i hovedbesty-

relsen og nu sidder jeg som kasserer, 

ansvarlig for hjemmesiden og sidst 

men ikke mindst, som redaktør for 

medlemsbladet. Jeg håber, du fortsat 

ville kunne genkende bladet og dets 

fokus på, hvad der rør sig i Humani-

stisk Samfund. Jeg glæder mig til at 

kunne sætte præg på bladet. 

I hvert nummer sætter vi fokus på en 

person, der er aktiv i Humanistisk 

Samfund. Denne gang stiller vi skarpt 

på Thomas Schumann, der er medlem 

af hovedbestyrelsen og har fået po-

sten som redaktør af medlemsbladet. 

Tilbage i efteråret 2013 lykkedes det 

mig for første gang at slå igennem. Det 

lykkedes at få et læserbrev i en lands-

dækkende avis. Et læserbrev om et 

emne der ligger mig meget på hjerte. 

Jeg har hele mit liv været ateist, men 

det er først inden for de sidste par år, 

at jeg egentlig har gjort op med mig 

selv, hvad det betyder. Det var da jeg 

snublede over Christopher Hithcens, 

at en flamme i mig blev tændt. Jeg 

måtte gøre noget. 

Min drøm er at blive journalist. Derfor 

lå det lige til højrebenet at skrive læ-

serbrevet ”Ateismen er religionerne 

overlegen”, som blev trykt i Informati-

on. For første gang måtte jeg stå til 

regnskab for, hvad jeg mente som 

Hvem er vi? Thomas Schumann 

Side 2 

...Lydhør kirkeminister 
Ole Wolf startede med at holde oplæg. 

Han gennemgik nogle af de vigtigste 

punkter fra den nyligt udkomne rap-

port fra ”Udvalget om en mere sam-

menhængende og moderne styrings-

struktur for folkekirken”.  

Ole Wolf fandt det positivt, at udvalget 

nu anbefaler oprettelse af et Folkekir-

kens Fællesudvalg, der skal have kom-

petence i både økonomiske forhold og 

i religiøse spørgsmål.  Og så alligevel 

ikke: Udvalget foreslår, at kirkemini-

steren fortsat skal udarbejde detalje-

rede regler om økonomien.  

Udvalgsflertallet anbefaler målretning 

af statens tilskud mod samfundsopga-

ver og at statens øvrige tilskud udbeta-

les som bloktilskud. Ole Wolf undrede 

sig meget over definitionen af sam-

fundsopgaver, hvori indgår et beløb på 

197 mio.  til præsternes pension. 

Kirkeminister forundret over stor magt 

Marianne Jelved indledte sit oplæg 

med omtale af og citater fra Grundtvig, 

som hun anser som en af vort sam-

funds grundlæggere, herunder at vi i 

dette samfund skal give noget til hin-

anden og at der er beskyttelse af min-

dretal. Hun påpegede overfor kritikken 

af betaling til præsternes løn, at kirken 

også har samfundsrelevante opgaver 

som personregistrering at udføre, og 

dette faktisk er omkostningskræven-

de. Men samtidig medgav hun, at hun 

som nytiltrådt kirkeminister var forun-

dret over  den magt, hun som kirkemi-

nister faktisk er tillagt. Hun ønsker en 

større demokratisering og er meget 

begejstret for den meget grundige rap-

port fra det nedsatte kirkeudvalg.  

Den efterfølgende debat var meget 

livlig med stor spørgelyst. I flere tilfæl-

de lovede ministeren, at de fremførte 

synspunkter vil give anledning til nøje-

re undersøgelser. 



Side 3 

Kvart fyldt eller trekvart tomt? 

Af Ole Wolf 

Talsmand, Humanistisk Samfund 

I september 2012 besluttede regerin-

gen, at et udvalg skulle se på "en mere 

sammenhængende og moderne sty-

ringsstruktur for folkekirken". 

Nu er udvalget kommet med deres 

endelige betænkning. Betænkningen 

har nummer 1544 med den enkle titel 

”Folkekirkens styre”. Det er en diger 

sag på 448 sider. 

Forhistorien 

Udvalget blev i kommissoriet bedt om 

at "overveje", om man skal fortsætte 

med den nuværende ordning på en 

række af de områder, hvor stat og 

kirke er blandet sammen. Der blev 

således udpeget to hovedopgaver for 

udvalget: 1) At se på styringen af Fol-

kekirkens økonomi, herunder overveje 

en målretning af statens tilskud mod 

de samfundsopgaver, som Folkekirken 

varetager. 2) At se på hvordan Folke-

kirken træffer beslutninger i religiøse 

spørgsmål som ritualer og bibelover-

sættelser, det der også kaldes ”indre 

anliggender”. 

Der var altså positive elementer i ud-

valgets kommissorium. Mindre positivt 

var udvalgets sammensætning. Det 

bestod af en række kirkelige repræ-

sentanter (for menighedsråd, præste-

foreningen, biskopper osv. osv.) samt 

ministerielle repræsentanter. Derud-

over var der udpeget tre politikere, 

nemlig Britta Schall Holberg (V), Char-

lotte Dyremose (K) og Jesper Langbal-

le (DF). Alle tre er kendt for at nære en 

nærmest fundamentalistisk begej-

string for den nuværende folkekirke-

konstruktion. 

Fra starten var det altså til at forudse, 

at udvalget ville dele sig i to grupper: 

En kirkelig gruppe, der ville foreslå 

små ændringer, og en gruppe omkring 

de tre politikerne, der ville foreslå end-

nu mindre ændringer. 

Det er nu sket. Udvalgets flertal er 

kommet med en række anbefalinger, 

der er en blanding af små skridt i den 

rigtige retning og mærkværdige lappe-

løsninger, der ikke tager hånd om de 

grundlæggende problemer. Forskellige 

mindretal i udvalget har fremsat for-

slag, der lægger op til endnu mindre 

ændringer. 

Folkekirkens Fællesudvalg 

Et udvalgsflertal anbefaler nedsættel-

se af et "Folkekirkens Fællesudvalg", 

der skal tage 

stilling til både 

økonomiske og 

religiøse spørgs-

mål. 

Det er et af de 

mest positive 

forslag i betænk-

ningen. I dag 

varetager staten 

en række opgaver, som Folkekirken 

selv burde stå for. Ethvert forsøg på at 

overføre opgaverne til kirken er be-

sværliggjort af, at Folkekirken ikke har 

et landsdækkende fællesorgan. For 

tilhængere af den nuværende folkekir-

kekonstruktion har det været let at 

dæmonisere et sådant fællesorgan og 

hævde, at hvis det bliver etableret, vil 

det misbruge sin status til f.eks. at 

politisere eller ensrette Folkekirken. 

Hvis det lykkes at få nedsat Folkekir-

kens Fællesudvalg, vil det hurtigt vise 

sig, at denne frygt er ubegrundet. Der-

efter vil det blive lettere at overfør fle-

re opgaver fra staten til kirken. 

Desværre foreslår udvalget, at Kirke-

ministeren skal udarbejde detaljerede 

retningslinjer for udvalgets arbejde. 

Det foreslås, at Fællesudvalget 

skal evalueres i 2022/23. Det 

kan måske få nogen til at tro, at 

Folkekirken skal prøveløslades. 

I lyset af hvor detaljerede ret-

ningslinjer, kirkeministeren skal 

udarbejde for udvalget, er der 

snarere tale om ledsaget ud-

gang. 

Statens tilskud til kirken 

Da udvalget sidste forår fremlagde sit 

debatoplæg om kirkens fremtid, havde 

udvalget ignoreret, at de ifølge kom-

missoriet skulle overveje målretning af 

statens tilskud mod samfundsopgaver. 

Det kritiserede vi både i vores hørings-

svar og ved de debatmøder, udvalget 

afholdt. 

Denne kritik er udvalget nu kommet i 

møde med en meget udførlig behand-

ling af emnet.  

Et udvalgsflertal anbefaler målretning 

af statens tilskud mod samfundsopga-

ver og samtidig, at statens resterende 

tilskud udbetales som bloktilskud. 

Dermed gør de op med den nuværen-

de situation, hvor staten betaler 40 % 

af præsternes løn, og alle uanset tro 

………………………………fortsættes side 4 

Tema: Folkekirkens styre 



Side 4 

...Kvart fyldt eller trekvart tomt? 

 dermed betaler til en bestemt religi-

ons forkyndelse. 

Det er et meget vigtigt princip, som her 

knæsættes, og som vi kan bruge som 

løftestang i de kommende år. Her og 

nu er problemet bare, at udvalget har 

en meget mærkelig definition af, hvad 

der er samfundsopgaver. Blandt andet 

er udbetaling af præsters pension en 

samfundsopgave. Når man betaler til 

en præsts løn, er det altså forkyndel-

se, når man betaler til hans pension er 

det noget helt andet. Det holder ikke. 

Forslaget om at omlægge sta-

tens tilskud er altså ikke så godt 

som det umiddelbart lyder. Om 

glasset er kvart fyldt eller tre-

kvart tomt er nok en individuel 

smagssag. Det kan imidlertid 

ikke nægtes, at der er mere 

vand i glasset, end da udvalget 

kom med sit første debatoplæg. 

Vores indsats har gjort en for-

skel.  

Hvem ved, hvad gud mener? 

Udvalget blev også bedt om at overve-

je at fjerne politikernes kompetence til 

at træffe religiøse beslutninger om 

f.eks. oversættelse af biblen. Det er 

det, man kalder "indre anliggender". I 

dag er det dronningen, der autoriserer 

kirkelige ritualer, salmebøger og bibel-

oversættelser. Det er kirkeministeren, 

der enevældigt bestemmer, hvad dron-

ningen skal autorisere. Det er dog 

praksis, at ministeren rådfører sig med 

biskopper og i nogle tilfælde bredere 

kredse i kirken. 

Et udvalgsflertal anbefaler, at der fast-

sættes regler for, hvordan de "indre 

anliggender" fremover skal fastlæg-

ges. Folkekirkens Fællesudvalg får 

sammen med Bispekollegiet en klart 

defineret rolle. Men det skal stå kirke-

ministeren frit for at forkaste eller æn-

dre det indstillede. Dermed fastholder 

man, at politikere i Danmark fastlæg-

ger en religions centrale ritualer. Det 

er grundlæggende uacceptabelt. 

Staten står for driften 

Et af udvalgsmedlemmerne peger i 

betænkningen på, at staten reelt står 

for driften af en religion. Staten er an-

sættelsesmyndighed for præsterne, 

udarbejder vejledninger for hvordan 

der skal bogføres i sognene, er tovhol-

der ved udarbejdelse af modeller for 

takster for brug af kirkegårde osv. osv. 

Den situation lægger udvalget ikke op 

til at ændre. Udvalget var ellers blevet 

bedt om at overveje, om staten fortsat 

skal være ansættelsesmyndighed for 

præsterne. Meget symbolsk foreslås 

Folkekirkens Fællesudvalg sekretari-

atsbetjent af Kirkeministeriet. Heller 

ikke her er udvalgets anbefalinger 

vidtgående nok. 

Hvad nu? 

Politikerne skal nu behandle udvalgets 

anbefalinger, en proces Humanistisk 

Samfund vil følge tæt. De hidtidige 

udmeldinger tyder på, at Venstre og 

Konservative vil forsøge at udvande 

udvalgsflertallets anbefalinger. Rege-

ringen kan indgå forlig med de to parti-

er eller vælge at gennemføre udvalgs-

flertallets ønsker sammen med Liberal 

Alliance, SF og Enhedslisten. De kan 

også vælge helt at lade sagen falde. I 

så fald ignorerer regeringen de kirkeli-

ge repræsentanter i udvalget, der alle 

anbefaler en eller anden grad af foran-

dring. Til gengæld gør de som Dansk 

Folkeparti ønsker. 

Hvis den politiske proces fører til et 

lovforslag, vil det kunne vedtages i 

foråret 2015. 

Tema: Folkekirkens styre 

Humanistisk Sam-

funds høringssvar 
Kirkeministeriet har bedt Humanistisk 

Samfund om at afgive høringssvar til 

udvalgets betænkning. Det har vi selv-

følgelig gjort. Det kan læses her 

w w w . h u m a n i s t i s k s a m f u n d . d k /

høringssvar 

Vil du vide mere? 
Humanistisk Samfund har udarbejdet 

en detaljeret gennemgang af betænk-

ning 1544. Den kan ses på 

www.humanistisksamfund.dk/ 

images/pdf/Notat_om_betænkning 

_om_Folkekirkens_styrelse.pdf  

Årets konfirmationer 
Den 10. maj afholdt Humanistisk Sam-

fund ceremonier for årets konfirman-

der. For første gang var der tre hold, to 

i København og et i Aarhus. I alt blev 

34 konfirmeret i København og 12 i 

Aarhus.  

Hvert forløb bestod af to weekend-

hytteophold og en ceremoni. Den af-

sluttende ceremoni for de to køben-

havnske hold var fælles. Du kan læse 

mere om denne på side 6. 

http://www.humanistisksamfund.dk/høringssvar
http://www.humanistisksamfund.dk/høringssvar
http://www.humanistisksamfund.dk/images/pdf/Notat_om_betænkning_om_Folkekirkens_styrelse.pdf
http://www.humanistisksamfund.dk/images/pdf/Notat_om_betænkning_om_Folkekirkens_styrelse.pdf
http://www.humanistisksamfund.dk/images/pdf/Notat_om_betænkning_om_Folkekirkens_styrelse.pdf


Side 5 

Ti års arbejde gav ligestilling i Island 

Humanistisk Samfund holdt landsmø-

de d. 15. marts 2014 i Odense. På 

dagsordenen var flere foredrag, valg af 

ny hovedbestyrelse og meget mere. Vi 

har samlet nogle billede fra landsmø-

det.  

Bo Jacobsen, professor emeritus ved Sociologisk Institut på KU, holdt et tankevækkende og engage-

rende oplæg om kærlighed. 

Landsmøde 
Pressechef fra Human-Etisk Forbund 

(HEF), Jens Brun-Pedersen, holder 

oplæg om livssynspolitik. 

ser i forhold til folkeskolen er Nina 

Faartoft og Rainer Verhoeven står for 

de internationale kontakter. 

HS's hovedbestyrelse glæder sig til at 

trække i arbejdstøjet og arbejde sam-

men med alle de aktive i foreningen 

for at opnå foreningens mål. 

Den nye Hovedbestyrelse holdt deres 

første møde den 30. marts ovenpå 

landsmødet tidligere samme måned. 

Første punkt på dagsordenen var en 

fordeling af rollerne for de nye med-

lemmer. Sidsel Kjems fik formandspo-

sten, Lone Ree Milkær blev valgt til 

næstformand og Thomas Schumann 

tog posten som kasserer. Hovedbesty-

relsen oprettede en ny post som se-

kretær, som Mads Ahola påtog sig. 

Andet punkt på dagsordenen var for-

delingen af særlige arbejdsopgaver. 

Mads Ahola påtog sig at forberede HS' 

deltagelse i folkemødet på Bornholm, 

at arbejde med HS's facebookside og 

andre sociale medier, ansvaret for 

medlemmer, samt frivilige og med-

lemspleje. 

Thomas Schumann tager sig af hjem-

mesiden og meldte sig som redaktør 

for medlemsbladet. Marie Louise Pe-

tersen er ansvarlig for ceremonier, 

Sidsel Kjems står for det politiske ar-

bejde og Lone Ree Milkær påtager sig 

arbejdet med PR og kommunikation. 

Ansvarlig for at varetage HS's interes-

Ny hovedbestyrelse 

Fællessang 

til at starte 

på. Ole Mor-

ten Nygård 

spiller for. 

Som afgåen-

de formand 

præsenterer 

Ole Wolf for 

sidste gang 

Hovedbesty-

relsens 

beretning. 

Den nye for-

mand Sidsel 

Kjems fortæl-

ler om Kafé 

Mensch. 

Den nye hovedbestyrelse. Fra venstre: Marie Louise Petersen, Rainer Verhoeven, Lone Ree Milkær,  

Mads Rødsgaard (supl.), Jakob Elvers Jørgensen (supl.), Sidsel Kjems, Mads Ahola, Nina Faartoft, 

Thomas Schumann 



Side 6 

Af Morten Riiskjær 

Den 10. maj 2014. Det er i dag 22 år 

siden, at jeg blev konfirmeret. Jeg blev 

konfirmeret i den lokale kirke i Egå i 

det mørke Jylland. Konfirmeret fordi 

min storebror var blevet konfirmeret, 

og fordi alle de andre i klassen skulle 

konfirmeres. Og fordi jeg gerne ville 

have festen og gaverne – vist især 

gaverne. Og jeg blev kristent konfirme-

ret, fordi der ikke var nogle alternati-

ver. 

I dag 22 år senere står jeg igen i ny-

strøget skjorte og med let fugtige 

håndflader. I dag skal jeg være med til 

at konfirmere de unge, som har fået 

undervisning i det, som vi i Humani-

stisk Samfund har fundet vedkom-

mende og værdifuldt for en teenager 

at blive undervist i anno 2014. Vi har i 

løbet af to kursusweekender, afholdt i 

hytter langt ude i skoven, været om-

kring emnerne livssyn, humanisme, 

menneskerettigheder, etik, rusmidler, 

seksualitet og identitet. 

De 34 unge mennesker er kommet 

her til Dronningesalen, Den Sorte Dia-

mant i dag for at fejre den ceremoni, 

der markerer deres overgang fra barn 

til voksen. Fra et liv i familien og sam-

fundets livmoder til et liv som selv-

stændigt individ med ansvar for egne 

handlinger. I hvert fald godt på vej til 

det. 

Reportage: Konfirmation i Den Sorte Diamant 

De er spændte og nervøse. Nogle af 

dem har været for nervøse til at kunne 

spise morgenmad, så blodsukkeret er 

lavt, men humøret er højt. De kender 

efterhånden hinanden godt efter to 

intensive weekender med dybe og 

intense diskussioner. De er kommet i 

dag for at få overrakt et bevis på, at de 

con firma, 'med styrke', har truffet et 

valg om et humanistisk livssyn. Sam-

men med beviset fik de overrakt en 

rose, et eksemplar af menneskerettig-

hederne samt et print af den tale, som 

Anders Lund Madsen holdt for dem. 

En tale, som bl.a. kredsede om, at de 

skal huske på, at de skal dø! De skal 

huske det, fordi det gælder om at gri-

be livet inden døden, og nyde og ska-

be de små som store eventyr i deres 

egen store 'livsbog'. 

Pludseligt og alt for hurtigt er formid-

dagen gået – konfirmanderne er ble-

vet konfirmeret og familien har bevid-

net det hele fra stolerækkerne i den 

fyldte Dronningesal. Der blev sunget 

fællessange og vist indslag fra begge 

de to hold, og der blev knipset fotos til 

familiealbummet på Slotsholmen dér 

mellem granitfacaden på Den Sorte 

Diamant og den gamle vuggende kø-

benhavnske kanal; af de flotte kjoler 

og stramme butterfly's, de smilende og 

stolte piger og drenge, som nu skulle 

hjem og holde fest og derfra videre ud 

i verden og livet som unge voksne.  

Uddrag af Anders Lund Madsens tale til konfirmanderne  

være. Alle celler i din krop er som nyvaskede 

sportsvogne, og din hjerne er så åben og klar 

til at modtage indtryk udefra, at det strengt 

taget er en fornærmelse, at vi er indenfor og du 

bare sidder dér og glaner ud i luften, mens jeg 

væver og ævler og tiden går til spilde…” 

Du kan læse resten af Anders Lund Madsens 

tale på:  www.humanistisksamfund. 

dk/ images/K onf i rmat i on/konf - os t14/

Konfirmandtale%20af%20Anders%20Lund%

20Madsen%202014.pdf 

”Kære konfirmand. Du skal dø. Forhåbentlig 

ikke i dag, næppe i morgen, men en eller an-

den skønne dag vil du dø, og alt, hvad der var 

dig, vil forsvinde. Alt det smukke, glitrende og 

glædesfyldte, vi ser her i dag, vil en dag blive til 

grå støvflager igen. Husk det, nu hvor du står 

dér med dine muskler og tænder og smittende 

latter. Hus, at du skal dø en dag. En dag er det 

slut. 

Og glem det så straks igen. For lige nu er du så 

levende, som et menneske overhovedet kan 

http://www.humanistisksamfund.dk/images/Konfirmation/konf-ost14/Konfirmandtale%20af%20Anders%20Lund%20Madsen%202014.pdf
http://www.humanistisksamfund.dk/images/Konfirmation/konf-ost14/Konfirmandtale%20af%20Anders%20Lund%20Madsen%202014.pdf
http://www.humanistisksamfund.dk/images/Konfirmation/konf-ost14/Konfirmandtale%20af%20Anders%20Lund%20Madsen%202014.pdf
http://www.humanistisksamfund.dk/images/Konfirmation/konf-ost14/Konfirmandtale%20af%20Anders%20Lund%20Madsen%202014.pdf
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København ét skridt tættere på at få sit ceremonirum 

Af Tommy Petersen, Budgetordfører 

og medlem af Borgerrepræsentatio-

nen i København for de Radikale 

Danskerne bliver mindre og mindre 

religiøse og rekordmange melder sig 

bl.a. ud af folkekirken. Det rejser en 

masse spørgsmål om, hvordan man vil 

videreføre, ændre eller skabe traditio-

ner og ceremonier til at markere større 

livsbegivenheder som fødsler, ægte-

skab og begravelse. Vi bliver såkaldt 

’ceremoni-hjemløse’. For uden folke-

kirken eller moskeen som ramme om 

markeringen af store livsbegivenhe-

der, hvordan gør man så? 

Derfor arbejdes der fra flere sider på 

at skabe et ceremonirum, som giver 

samme højtidelige oplevelse ved stør-

re livsbegivenheder, som man husker 

det fra kirken eller moskeen. Et rum 

hvor man kan markere fødslen, over-

gangen fra barn til voksen, ægteskab 

og begravelse uden at være nødsaget 

til at være medlem af et trossamfund. 

Og det arbejde begynder så småt at 

bære frugt. 

Under forårets forhandlinger på Kø-

benhavns rådhus om de såkaldte over-

førselsmidler lykkedes det for det Ra-

dikale Venstre at få afsat midler til en 

projektering af et ceremonirum. Det 

betyder, at der nu er afsat penge til at 

beregne prisen på etableringen og 

driften af et ceremonirum i Køben-

havn. Det er et vigtigt skridt i arbejdet 

for at bryde de traditionelle religioners 

patent på ceremonier og skabe et rum 

for langt mere individualiserede cere-

monier alt efter, hvor troende eller 

ikke-troende man er. 

Københavns Kommunes Kultur- og 

Fritidsforvaltning vil nu i tæt samarbej-

de med Projekt Ceremonirum opsætte 

kravspecifikationerne til bygningen og 

dens drift. Projekt Ceremonirum er 

allerede i gang med at kigge på mulige 

ubrugte kommunale bygninger, der 

kan laves om til et ceremonirum, hvis 

fredningsbestemmelser og lokalplaner 

tillader det. 

Næste skridt er, at den beregnede pris 

på ceremonirummet tages med til ef-

terårets budgetforhandlinger, hvor der 

kan findes den fulde finansiering til 

projektet, såfremt der er politisk vilje 

til det. 

Den 9. maj havde European Humanist 

Federation (EHF) generalforsamling i 

Bruxelles. Rainer Verhoeven fra hoved-

bestyrelsen deltog som den eneste 

repræsentant for Danmark og som 

mulig kandidat til en plads i bestyrel-

sen. Her er hans rapport fra general-

forsamlingen. 

Værten for generalforsamlingen var i 

år den belgiske Centre d'action laïque 

(CAL). De blev grundlagt i 1967 og 

driver i dag lokalforeninger over hele 

den fransktalende landsdel i Belgien, 

Wallonien. CAL laver ceremonier og 

arbejder især for adskillelse af kirke 

og stat. De tilbyder derudover også 

rådgivning og samtaler på hospitaler, 

fængsler, institutioner og i lufthavnen i 

Bruxelles.  

Af de femten bestyrelsespladser i Eu-

ropean Humanist Federation (EHF) 

stod tre til valg. Humanistisk Samfund 

havde tilbudt et opstille en kandidat – 

Rainer Verhoeven - hvis der var behov 

for det. Det endte dog 

med, at der var fem vel-

kvalificerede kandidater 

til kun tre ledige pladser, 

så jeres udsendte repræ-

sentant valgte at trække 

sin kandidatur. Der var 

dog stadig fire kandidater 

til at slås om de tre plad-

ser, og det var efter sigende første 

gang i EHFs historie overhovedet. Men 

EHF udfører et meget vigtigt arbejde 

og vi skal på et senere tidspunkt i 

hvert fald prøve at få vores synspunk-

ter bedre hørt ved selv aktivt at bidra-

ge til EHFs bestyrelsesarbejde. 

Præsidenten for EHF, Pièrre Galand, 

stammer fra CAL. CAL har sponsoreret 

en hel del af de europæiske aktiviteter 

og prøvet at skabe og bevare dialogen 

med den europæiske kommission og 

andre institutioner med sæde i Bru-

xelles. Pièrre antydede dog under bud-

getdiskussionen, at EHF på et tids-

punkt burde kunne stå på egne ben.  

Deltagelsen i disse internationale kon-

ferencer er altid inspirerende, fordi de 

giver indblik i andre landes forhold og 

afføder spændende samtaler. Desvær-

re var der denne gang kun mulighed 

for, at én fra Danmark deltog og kun i 

generalforsamling og workshops, ikke i 

hele programmet. Men næste chance 

er jo lige rundt om hjørnet med ver-

denskongressen af humanister i Ox-

ford.  

Hvis du er interesseret i at vide mere 

om CAL, kan du besøge dem på deres 

hjemmeside: http://www.laicite.be/. 

Generalforsamling i EHF 

EHF’s bestyrelse aflægger beretning 

http://www.laicite.be/


Humanistisk Samfunds afdeling på 

Bornholm kæmper for skovgravplad-

ser på uindviet jord. Det har resulteret 

i et åbent brev til Bornholms borgme-

ster, Winni Grosbøll, skrevet af Peter 

Loman, Ivar Holm, Jettemarie Juul Ni-

elsen og Kurt Peters. 

I brevet skriver de: ”Da der er kommet 

opmærksomhed omkring muligheden 

for etablering af en ikke-religiøs grav-

plads, f.eks. en skovgravplads, her på 

Bornholm, ønsker vi som medlemmer i 

Humanistisk Samfund, at erklære vo-

res støtte til en sådan etablering.” 

Siden 2008 har det været muligt at 

etablere skovgravpladser i Danmark, 

så det er muligt for ikke-religiøse at 

kunne blive begravet i uindviet jord. 

Odense var de første til at åbne en 

skovgravplads, som reaktion på det 

stigende behov for ikke-religiøse hvile-

steder. 

HS Bornholm har allerede modtaget 

svar fra Winni Grosbøll, som vil høre 

hvor og hvordan det kan lade sig gøre 

at etablere en skovgravplads. Afdelin-

gen vender tilbage til efteråret.  

Uindviet jord på Bornholm 

Der sker! - før sommerferien 

Juni 2014 
 

Onsdag d. 11. KAFÉ MENSCH Omfavn Islam 

Foredrag og debat ved filosof og journalist Søren S. 

Wichmann 

Kafé Mensch, Skindergade 

21, København, kl. 19. - 21.  

Onsdag d. 18.  KAFÉ MENSCH Ung Kafé 

Arrangement for årets konfirmander 

Kafé Mensch, Skindergade 

21, København, kl. 19. - 21.  

Lørdag d. 21. HOVEDSTADEN Sommersolhvervsfest 

Tilmelding til Peter på tlf. 26 80 60 26 eller e-mail 

pan26806026@gmail.com 

Hos Peter A. Nielsen, Høvel-

tevej 72, Birkerød kl. 18. 
 

Onsdag d. 25.  KAFÉ MENSCH Åben kafé 

Hyggesnak over øl eller kaffe 

Kafé Mensch, Skindergade 

21, København kl. 19. - 21.  
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Sommersolhverv 

Lørdag den 21. juni er årets længste 

dag, og det fejrer HS Hovedstaden ved 

at holde sommersolhvervsfest. 21. 

juni er også World Humanist Day og 

fejres verden over af andre humanisti-

ske organisationer.  

Traditionen tro lægger Peter A. Nielsen 

hus og have til en smuk aften med 

fællesspisning, hyggesnak, bål, båltale 

og midsommersange. Adressen er 

Høveltevej 72 i Birkerød. 

Alle er velkomne, så tag endelig din 

familie og venner med. Vi starter ved 

18-tiden med at spise.  

Hver deltager tager en ret med til fæl-

les buffet og drikkevarer med til eget 

brug – hvis du har lyst til at stå for 

noget underholdning er det også me-

get velkomment.  

Tilmelding: til Peter på 26 80 60 26 

eller pan26806026@gmail.com 

Medlemsblad 
Som nævnt på side 2 og 5 

har Humanistisk Samfund 

fået ny hovedbestyrelse og 

ny redaktør af medlemsbla-

det. Derfor udkommer dette 

blad lidt senere end nor-

malt. 

Dette er imidlertid ikke ens-

betydende med, at der ikke 

er sket noget i foreningen, 

tværtimod. Bladet er derfor 

på lidt flere sider end nor-

malt. 

Kongres i Oxford 
Den 3-årlige World Humanist Congress 

(WHC) afholdes i år i Oxford. En række 

af Humanistisk Samfunds medlemmer 

tager den 8. august flyveren til Storbri-

tannien, til en intensiv weekend, med 

taler, workshops og plenardebatter. 

Det er en unik begivenhed, hvor huma-

nister fra over 40 lande deltager, for at 

tale om dette års tema:  tanke - og 

ytringsfrihed. 

Samtidig er det en god mulighed for 

Humanistisk Samfund for at lære nyt 

og etablere internationale kontakter. 

mailto:pan26806026@gmail.com?subject=Tilmelding%20til%20solhvervsfest
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Blasfemiparagraffen - og 

ytringsfrihedens grænser 
Ytringsfrihed og religionsfrihed er grundlæg-

gende danske værdier, som vi er enige om. 

Men hvordan værner vi om disse værdier, og er 

blasfemi-lovgivningen i denne forbindelse et 

uaktuelt levn fra fortiden eller et brugbart red-

skab til at forsvare og forklare disse værdier? 

Hvad er på spil? 

Deltagere: 

Erik Bjerager, chef-

redaktør, Kristeligt 

Dagblad. Thorkild 

Svendsen, tals-

mand, Humanistisk 

Samfund. Carsten 

Hjorth Pedersen, daglig leder, Kristent Pæda-

gogisk Institut.  

Arrangør: Folk og Tro  

Tidspunkt: 14. juni 09:30 - 11:00  

Sted: Kæmpestranden  

Fælles dansk platform for tros- og 

livssynssamfund? 

Skal Danmark have et Samarbejdsråd for tros- og livssynssamfund? 

Traditionelt har folkekirken været platform for trossamtalen mellem 

danskere. I disse år udvikler Danmark sig til et samfund præget af både 

kulturel og religiøs mangfoldighed, og derfor er det naturligt at overveje, 

om der er behov for en ny platform for samtalen mellem forskellige tros- 

og livssyn. I Norge har staten understøttet et sådant samarbejdsråd 

siden 1999. Men hvad skal et samarbejdsråd gøre godt for? Har fx Hu-

manistisk Samfund, Folkekirken og Det Mosaiske Trossamfund noget at 

tale om? Kan et Samarbejdsråd være med til at bane vejen for et mere 

rummeligt samfund med plads til forskellige tros- og livssyn? Og hvad 

kan et Samarbejdsråd for tros- og livssynssamfund bidrage med til det 

danske samfund?  

Deltagere: 

Kjeld Holm, Biskop, Folkekirken. Sidsel Kjems, 

formand, Humanistisk Samfund. Dan Rosenberg 

Asmussen, formand, Det Mosaiske Trossamfund. 

Kirsten Nilsson, moderator, Politiken. 

Arrangør: Folkekirken.  

Tidspunkt: 13. juni 13:10 - 13:55  

Sted: Allinge Havn - Ydermolen  

Livssynsneutrale ceremo-

nirum: Hvad skal det gøre 

godt for? 
Et CeremoniRum er den ramme, vi bruger til at 

huse ceremonier. Et neutralt CeremoniRum er 

et rum, der kan bruges af flere uanset tro. Det 

er bygget på tre basale værdier: højtidelighed, 

neutralitet og værdighed. Københavns Kom-

mune har afsat midler til at undersøge mulig-

hederne for at etablere et livssynsneutralt ce-

remonirum. Tommy Petersen, medlem af Bor-

gerrepræsentationen for Det Radikale Venstre, 

fortælle om arbejdet. Interviewer: Ole Wolf, 

talsmand Humanistisk Samfund. 

Arrangør: Humanistisk Samfund.  

Tidspunkt: 13. juni 15:00 - 15:30  

Sted: Humanistisk Samfunds telt, Tankstatio-

nen Statoil  

Kirkens forhold til staten  

– kommer det kun de hellige ved? 
Regeringen har nedsat et udvalg, der er kommet 

med en række anbefalinger om kirkens fremtidi-

ge styrelse. Er det kun interessant for særligt en-

gagerede i folkekirken? Eller har forholdet mel-

lem folkekirken og staten betydning for hele vo-

res samfund? 

Debatten vil tage udgangspunkt i udvalgets anbe-

falinger og i følgende spørgsmål: Hvad vil det be-

tyde for vores samfund, hvis vi ændrer forholdet 

mellem kirke og stat? Vil regeringen adskille fol-

ket fra folkekirken – og er det i så fald skidt? Skal 

alle danskere betale til præsternes løn via skatte-

billetten? 

Deltagere: 

Karen Klint, Kirkeordfører og formand for Folketingets Kirkeudvalg, So-

cialdemokratiet. Jørgen Arbo-Bæhr, Kirkeordfører, Enhedslisten. Ole 

Wolf, Talsmand, Humanistisk Samfund.  

Arrangør: Humanistisk Samfund 

Tidspunkt: 14. juni 13:00 - 14:00  

Sted: Skolens Mødelokale 2 

Folkemødet på Bornholm 

Her er de møder, som Humanistisk Samfund arrangerer eller deltager i. 


