
Hos kommunen 75%
I Folkekirken 17%
Hos de trossamfund som hver enkelt 
borger tilhører

4%

Ved ikke 5%
Totalsum 100 %
Antal respondenter 1001

Humanistisk Samfunds meningsmåling. 
Vi spurgte:
”Når et barn fødes, skal det registreres, ligesom det skal 
registreres, når et menneske dør eller ændrer navn. Hvor 
mener du en sådan registrering mest hensigtsmæssigt kan 
foregå?

Reform af civilregistrering på vej?
Af Ole Wolf
Talsmand, HS

Når børn bliver født i Dan-
mark bliver de som oftest 
registreret hos Folkekirken. 

Men 75% af alle danskere ser 
helst at kommunerne overtager 
denne opgave fra Folkekirken. 
Det viste en undersøgelse, som 
Humanistisk Samfund har foreta-
get hos YouGov og som du kan 
se nedenfor. Meningsmålingen 
blev præsenteret på en konferen-
ce på Københavns Rådhus tors-
dag den 20. november

Den fik stor offentlig interesse. 
Meningsmålingen var på Ber-
lingske, BTs, Jyllands-Postens og 
en række andre netmediers hjem-
mesider. Radio 24syv bragte den 
i sine nyhedsudsendelser, Politi-
ken skrev en stor artikel om den, 
Kristeligt Dagblad placerede den 
på forsiden og Information havde 
en leder om den. Samtidig under-
søgte en række medier partiernes 
holdning til sagen.

Politikere støtter op om at flyt-
te personregistrering
Jørgen Arbo-Bæhr, kirkeordfø-

rer for Enhedslisten meddelte, 
at Enhedslisten vil stille forslag i 
Folketinget om at flytte personre-
gistreringen. Det blev bakket op 
af Mette Bork fra Liberal Allian-
ce, SF og Det Radikale Venstre. 
Socialdemokraterne gav udtrykte 
for en tøvende og forbeholden 
opbakning til forslaget.
Dette fik TV-Avisen til at bringe 

historien som hovednyhed lør-
dag d. 22/11 med den vinkel, at 
en 369 år gammel tradition stod 
til at blive forandret. Indslaget 
startede med, at Humanistisk 
Samfunds undersøgelse blev gen-
nemgået. Indslaget kan ses her:

 http://www.dr.dk/tv/se/tv-avi-
sen-med-sporten/tv-avisen-med-
sporten-og-vejret-315#!/00:35. 

Medieomtalen har været fan-
tastisk, og det samme har den 
politiske opbakning. Men der er 
desværre stadig et stykke vej til 
civilregistreringen rent faktisk er 
flyttet fra Folkekirken til kommu-
nerne. Humanistisk Samfund vil 
selvfølgelig følge sagen til dørs.

Læs mere om civilregistrering 
og HS’ deltagelse i konferen-
cen på Københavns Rådhus på 
næste side.

TAK!
Det kostede mange penge at gennemføre meningsmålingen om civil-
registrering. Det var kun muligt takket være frivillige bidrag fra man-
ge medlemmer. Til dem skal der endnu en gang lyde en stor tak!
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75 % vil have civilregistrering hos kommunerne

Torsdag den 20. november 
blev der afholdt en lille 
konference på Københavns 

Rådhus om civilregistreringen i 
Danmark. Civilregistrering hand-
ler om at registrere alle nyfødte, 
om de fulde navne med gyldig 
staveform, om slægtsforhold som 
forældre, søskende og børn med 
mere. Siden Christian den 4. har 
det været i kirkebøgerne man re-
gistrerede fødsler, navne og død i 
Danmark.

Initiativtagerne var to medlem-
mer af Borgerrepræsentationen, 
Tommy Petersen (R) og Lars Aslan 
Rasmussen (S). Samme dag havde 
HS offentliggjort en undersøgel-
se fra YouGov om befolkningens 
holdning til, hvor de helst vil have 
den offentlige registrering forta-
ges. Hele 75 % ønsker den place-
ret hos kommunerne.

Den prøjsiske model
På konferencen var der oplæg fra 
tre personer. Torben Stærgaard, 
kontorchef i Kirkeministeriet gav 
et historisk rids fra Chr. IV, over 
digitaliseringens start i 2003, over 

klares ved at vielser blot skulle 
registreres ét sted. Hun argumen-
terede for, at hele den civile regi-
strering bør ligge ét sted, nemlig i 
kommunerne.

Konference skabte omtale
Den sidste oplægsholder var 
talsperson Ole Wolf fra HS. Han 
angreb blandt andet de forsøg på 
forkyndelse, som man har set, når 
folk skal anmelde deres nyfødte 
barns navn på kirkekontoret. Han 
mente, at ordningen favoriserer 
én religion og dens organisation 
– den luthersk evangeliske tro og 
folkekirken. Set ud fra at staten 
bør være neutral, altså sekulær, er 
det ikke i orden. Landet har cirka 
600 tros- eller livssynssamfund, og 
en million borgere er ikke med-
lemmer af folkekirken. Halvdelen 
af dem er slet ikke medlem af et 
trossamfund.

Medlemsbladet vil løbende føl-
ge op på udviklingen i forhold til 
civilregistrering.

den nye navnelov i 2007 til de ak-
tuelle tal fra i år, der blandt andet 
viser at kun 10 % af alle fødsler 
registreres digitalt i ”Den elektro-
niske Kirkebog.”

Det andet oplæg blev holdt 
af Jane Ussing fra Borgerservice 
Danmark og chef for Borger-
service i Vejen i Sønderjylland. I 
Sønderjylland har man haft ”den 
prøjsiske model” siden Slesvig 
kom under preussisk lovgivning, 
og det blev ikke ændret ved 
grænseflytningen i 1920. 

Forskellige regler skaber vrede 
og forvirring
Jane Ussing var varm fortaler 
for, at den sønderjyske ordning 
blev landsdækkende og en del af 
Folkeregisteret, som kommunerne 
i forvejen styrer. Hun kom med 
eksempler på forvirring, vrede og 
mistillid fra borgerne over at prak-
sis ikke er ens for alle i kommu-
nerne. Ligeledes pegede hun på 
dobbeltarbejde og forsinkelser, da 
præsterne i 9 ud af 10 tilfælde fx 
ikke har registreret navneændrin-
ger ved vielser tidsnok. Det ville 

Humanistisk Samfunds talsmand Ole Wolf og Tommy Petersen (B) fra Københavns Borgerrepræsentation var mødt op på Rådhuset 
for at diskutere civilregistrering

Tophistorie: Civilregistrering
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Præster i etiske komitéer på hospitaler
Af Kasper Gade

Torsdag den 23. oktober 
fandt medlemmer af 
Borgerrepræsentationen 

i København, en filosof og en 
religionshistoriker vej til Kafé 
Mensch. De var inviteret til debat 
om, hvorvidt præster bør sidde i 
etiske komiteer hospitalerne. Fra 
Borgerrepræsentationen deltog 
Tommy Petersen (B) og Lars Aslan 

Rasmussen (S). Filosoffen hed 
Fatima Sabir (Roskilde Universitet) 
og religionsforskerens navn var 
Jens André Herbener (Syddansk 
Universitet).

Baggrunden for debatten var, at 
Dansk Sygeplejeråd og Lægefor-
eningen siden 2006 har oprettet 
etiske komitéer, som skal hjælpe 
sygehuspersonalet med etiske 
dilemmaer. Det kan dreje sig om 
abort, livsforlængende medicin, 
behandling af børn og meget 
andet. Komitéerne er udeluk-
kende vejledende og kan ikke 
træffe beslutninger.

Præster har ingen speciel ind-
sigt i etik 
Blandt medlemmerne i de 
etiske komitéer har præster 
fra Folkekirken længe haft 
en plads. Aalborg Sygehus 
beskriver det som ’en selv-
følgelighed’, at der sidder en 

repræsentant for hospitalspræster-
ne med i de etiske komitéer. Under 
debatten i Kafé Mensch tog Tommy 
Petersen fra de Radikale afstand fra, 
at præster skulle have selvfølgelig 
indsigt i etiske dilemmaer:

”Vi tænker i 
Danmark etik, som 
noget præster kan, 
men det er de ikke 
specielt kvalificerede 
til. Man skal hellere 
vælge en filosof, 
og ikke en, der har 
taget et sidefag på 
sit studie,” siger 
Tommy Petersen. 

Tanken er, at præ-
ster via den teologiske uddannelse 
har en formel kompetence i etik og 
filosofi. Det er en tankegang, som 
Lars Aslan Rasmussen fra Socialde-
mokraterne ikke er enig i:

”Præster har etik, men det har an-
dre grupper også, fx lærere. Lærere 
kunne ligeså godt sidde i etiske råd 
på hospitaler.”

Præster skal lade præ-
stekjolen hænge hjem-
me i skabet
Religionsforsker ved Ros-
kilde Universitet, Fatima 

Sabir, har undersøgt, hvad det 
kræver at være medlem i et etisk 
råd på hospitalerne. Hun mener, 
det er fagligheden, som skal be-
stemme, hvorvidt man er egnet til 
at sidde i komitéen. Med hendes 
ord kan præster meget vel være 
kvalificerede, ’men de er det i 
kraft af deres teologistudie’, ikke i 
deres rolle som præst.

”Jeg er åben over for, at præster 
såvel som socialrådgivere kan 
være relevante og kvalificerede 
komitémedlemmer, men kun hvis 
de lader præstekjolen hænge 
hjemme i skabet. Vi skal nemlig 
her skelne mellem individet som 
præst og individet som teolog. 
Som præst er han eller hun ansat 
til at forkynde, og forkyndelse har 
ingen plads i etiske komitéer. Vi 
mener heller ikke, at imamer bør 
sidde med, hvis de sidder der for 
at udbrede Koranens budskab,” 
siger Fatima Sabir.
Læs artiklen færdig på næste 
side

Tema

Præsteløftet:
Hvis man har taget præsteløftet, så lover man 
blandt andet, at ’man vil gøre sig umage med 
at forkynde Guds ord’, ’bekæmpe lærdomme, 
der strider mod Folkekirkens trosbekendelse’, 
’udføre alt i overensstemmelse med Folkekir-

kens gældende forskrifter’ og at ’rette sig efter 
de kirkelige love og anordninger’

Hvad lærer teologistuderende om etik?
På den 4-årige bacheloruddannelse i teologi har de studerende to fag, 

der handler om etik: Almen filosofi og Etik og religionsfilosofi. De to obli-
gatoriske fag fylder 9,6% af uddannelsen. 

På den 2-årige kandidatuddannelse i teologi har de studerende et enkelt 
obligatorisk fag om etik: Etik og religionsfilosofi. Faget fylder 10% af 

uddannelsen.

Der er mulighed for at tage valgfag om etik eller skrive speciale om etik 
på kandidatdelen, men det er ikke en obligatorisk del af teologistudiet. 

Fag om andre religioner end kristendommen er også valgfag.

Kilde: Gældende studieordningen for teologi på Københavns Universitet 
og hjemmesiden for teologi på Københavns Universitet.

”Vi tænker i Danmark etik, som noget præster 
kan, men det er de ikke specielt kvalificerede 
til”
 - Tommy Petersen (B)
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Tema

Kan en rabbiner være objektiv?

Jens André Harbener, som er 
religionsforsker ved Syddansk 
Universitet og debattør ved 

Politken, mener imidlertid ikke at 

I     Danmark synes det at være 
almindeligt at spørge en præst 
til råds, når emnet falder på 

etik. Måske ikke i privatlivet, men i 
medierne og i den offentlige sek-
tor - såsom hospitalerne. At bede 
en præst om at sidde med i en 
etisk komité er noget, man bare 
gør. Det er ikke en beslutning, der 
kommer op på politiske niveau. 
Det ville det nok være, hvis der 
skulle en imam med. 
I Danmark har vi religionsfrihed 

– vi kan vælge religion, eller vi kan 
vælge religion fra. Dog er religion 
nogle gange en del af den offent-
lige service, som hospitalspræster, 
feltpræster og kristendomsfaget 
i folkeskolen. I de tilfælde kan 
det være svært som borger at 
vælge religion fra. Det er indlejret 

i systemet. Det kommer som en 
pakkeløsning. Etiske komitéer på 
hospitaler er ét eksempel.
Nogle gange kan problemet med 

en religions privilegier løses ved, 
at vi arbejder for ligestilling for alle 
livssyn. Men det gælder ikke der, 
hvor religion er sat ind som en del 
af den offentlige service, som man 
ikke kan vælge fra. Løsningen er 
altså ikke, at vi også får imamer, 
katolikker og ateister ind i de eti-
ske komitéer. 

Man hører tit, at etik er noget vi 
alle har - og nogle har en dårlig 
etik! På samme måde kunne man 
reducere økonomi til ikke at være 
et fagområde: vi har alle vores 
private økonomi - og nogle har 
en dårlig økonomi! Så anerkender 

man ikke, at etik er et fagområde. 
Hvis en præst bliver bedt om at 
deltage i en etisk komité og for-
ventes at dække det fagetiske om-
råde, men ikke er i stand til det, så 
vil det skade diskussionsniveauet.
 Religion er en privat sag, og en 

stat bør være religionsneutral. Re-
ligion skal ikke være en del af det 
offentlige tilbud til borgerne.
I dag er religion på nogle om-

råder en del af den offentlige 
opgaveløsning. Det er grundet 
folkekirkens position i samfundet 
og historiske årsager. Vi er nødt til 
at spørge politikerne: Har staten 
en religiøs overbevisning? Skal der 
mere eller mindre religion til i den 
offentlige opgaveløsning i fremti-
den?

Sidsel Kjems, formand

præsterne kan lade præstekjolen 
blive hængende derhjemme:

”Kan en rabbiner være objektiv? 
En scientolog? Et folketingsmed-
lem af Venstre? Min pointe er, at et 

trossamfund - ligesom et politisk 
parti - er en interesseorganisation. 
Jeg tror, nogle bliver imponeret 
over navnet Folkekirken, men 
præster er altså ikke mere objek-
tive end folketingsmedlemmer af 
Socialistisk Folkeparti eller Dansk 
Folkeparti. De folkelige fællesnav-
ne til trods.”

Præster aflægger tilmed et præ-
steløfte, hvor de blandt andet lover 
at forkynde og bekæmpe viden, 
som går imod Folkekirkens trosbe-
kendelse. Derfor er det vigtigt at 
skelne mellem præster og teolo-
ger, da sidstnævnte ikke har taget 
nogen ed. Tommy Petersen mener, 
at præsteløftet udelukker præster 
fra at sidde i etiske komitéer:

”Det diskvalificerer én til at sidde 
et sted, hvor man skal have et 
meget åbent syn på, hvad der er 
patientens interesser i specifikke 
situationer. Der skal kun sidde no-
gen, der har hospitalet og patien-
terne for øje.”

... præster i etiske komitéer på hospitaler

Formandens holdning til præster i etiske komitéer:

”Man anerkender ikke, at etik er et fagområde,” siger Sidsel Kjems, formand 
for Humanistisk Samfund
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Kommentar: Folkekirkens styreform

Af Ole Wolf, 
Talsmand, HS

Som ung var jeg aktiv 
EU-modstander. Det var i 
en periode med fire folke-

afstemninger om EU-spørgsmål. 
Da lærte jeg, at man ikke stem-
mer ”ja” eller ”nej” til f.eks. Euroen 
ud fra, om man kan lide Euroen. 
I stedet vurderer man – ganske 
fornuftigt – hvad der vil ske ved 
et ja og et nej og vælger det 
bedste scenarie. Man kan altså 
godt synes, Euroen er en dårlig 
ide, men alligevel stemme ”ja” til 
dansk deltagelse, fordi man sy-
nes, det er dårligt at stå udenfor, 
når nu skidtet er der. Som kon-
sekvens havde de to sider ved en 
folkeafstemning hver to opgaver: 
Ja-siden skulle fortælle om gevin-

sterne ved et ”ja”, og hvor dårligt 
det ville gå ved et ”nej”. Nej-siden 
skulle omvendt beskrive ulykker-
ne ved et ”ja” men også, at vi sag-
tens kunne klare os ved et ”nej”.

Ud i sandet 
Regeringen nedsatte i 2012 et 
udvalg, der skulle se på Folkekir-
kens fremtidige styreform. Kom-
missoriet var fornuftigt. Alligevel 

2) Valg af livssyn bør være den 
enkeltes valg, og det bør ske 
uden, at staten diskret peger på 
ét bestemt trossamfund som det 
rigtige valg. 

Vores anden opgave bliver at 
afvise skræmmebillederne ved 
forandringer. Selvfølgelig kan 
Folkekirkens medlemmer styre sig 
selv. 

Det er her, det er rigtigt ærger-
ligt, at reformen løb ud i sandet. 
Hvis der var blevet nedsat et 
folkekirkeligt fællesudvalg, ville 
det hurtigt have stået klart, at det 
ikke var et politiserende monster.

Humanistisk Samfunds arbejde 
bliver anderledes efter reformen 
er opgivet. Mens udvalgsarbejdet 
fandt sted, skulle vi deltage i Kir-
keministeriets debatmøder, skrive 
læserbreve og afgive høringssvar. 
Jeg tror, vi i stedet kommer til at 
bruge mere tid på punkt nr. 2 i 
listen ovenfor – at forklare, det vil 
være godt for vores kultur, hvis 
vi tager aktiv stilling i livets store 
spørgsmål. Det hænger godt 
sammen med vores ceremoniar-
bejde. Ved de store overgange 
i livet stiller vi os spørgsmålene 
”Hvordan skal jeg opfostre mine 
børn?”, ”Hvad gør det, at jeg 
bliver voksen?”, ”Hvilke løfter vil 
jeg gerne give til min partner?” 
og ”Hvad gør vi, når en af vores 
nærmeste er død?”. 

Ved vores ceremonier giver vi 
et humanistisk svar på de spørgs-
mål. Samtidig er der et underlig-
gende budskab - at de spørgsmål 
kræver aktiv stillingtagen. At vi 
aldrig rigtig får talt om dem, så 
længe vi falder tilbage på en stø-
vet, halvstatslig organisation som 
Folkekirken.

Det budskab skal fortælles i 
fremtiden.

kunne vi allerede den gang se, at 
det var et udvalg med indbygget 
selvdestruktion. Udvalget bestod 
af folk fra kirken selv, diverse 
embedsmænd og tre politike-
re: Britta Schall-Holberg, Jesper 
Langballe og Charlotte Dyremose. 
Det gik som frygtet. Et udvalgs-
flertal overbeviste sig selv om, at 
der kun var brug for små foran-
dringer. De tre politikere i udval-
get mente, der slet ikke var brug 
for forandringer.

Efterfølgende besluttede kirke-
minister Marianne Jelved, at en 
reform kun skulle gennemføres, 
hvis den havde bredt flertal. Hun 
gav altså V og K vetoret, den 
udnyttede de, så nu er reformpla-
nerne opgivet. Vi fik det forudsi-
gelige kollaps. For Humanistisk 
Samfund var udvalgsflertallets 
reformforslag for uambitiøst. Alli-
gevel var der positive elementer, 
som nu er udskudt, måske i en 
længere årrække. 

Det fremtidige arbejde
V, K og O’s budskab var, at ”ja” til 

status quo vil være godt, 
og ”nej” til en reform vil 
forhindre den politise-
rende kirke, de fremma-
ner. Reformen løb ud i 
sandet, fordi VKO har en 
vis folkelig opbakning til 
denne holdning.
Humanistisk Samfunds 

fremtidige opgave bliver at argu-
mentere for det modsatte. Vores 
første opgave er at fortælle, at 
status quo ikke er udmærket:

1) Vores samfund bliver mere 
og mere multireligiøst. Over en 
million danskere er ikke medlem 
af Folkekirken. Det er ikke hold-
bart, at staten dømmer deres 
livssyn som mindre fint ved at 
favorisere Folkekirken.

Det forudsigelige kollaps
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Nyheder

Seniorklubben i Humanistisk Samfund
Af Jørgen Oldenburg,
ceremonileder

Huma-
nistisk 
Sam-

fund er 
mange ting. 
Der er ho-
vedbestyrelse 
og ceremo-
nigrupper og 

lokalforeninger og alle mulige 
andre grupperinger under den 
fælles betegnelse.

Der er så sandelig også en 
seniorklub, der startede som et af 
initiativerne i Kafé Mensch, der på 
det tidspunkt holdt til i Café Knud 
i Skindergade. Efter at den aftale 
pludselig blev opsagt har Senior-
klubben overlevet ved at mødes i 
skiftende, men lige så berigende 
omgivelser.

Der er ingen formelle adgangs-
krav eller regler i Seniorklubben, 
man møder bare op kl. 16.00 
(eller hvad vi nu bliver enige om 
i den nye sæson), kaffe/te-tørstig 
og med mod på at engagere sig i 

diskussionerne, som hurtigt kom-
mer til at dreje sig om alt muligt 
– undertiden også om det emne, 
vi egentlig havde aftalt!

Det plejer at gå lystigt til, for en 
vis alderspræget, syrlig distance 
til verdens skæve gang og en 
spontan nysgerrighed i forhold til 
de motiver, der holder livsmaski-
nerne kørende, kan nok siges at 
karakterisere gruppen.

Så hvis du har lyst til at være 
med, er det bare med at indfinde 
sig. I den kommende sæson har 
Seniorklubben husly i den gen-
opstandne Kafé Mensch, der ikke 
skilter åbenlyst med sin tilstede-
værelse, men alligevel lever ån-
deligt/humanistisk hver torsdag 
kl. 16.00 i Bastard Kaféen i Huset, 
med indgang gennem porten i 
Rådhusstræde 13. Du forpligter 
dig ikke til noget som helst ved 
at indfinde dig, det koster ikke 
noget og alder er ingen hindring! 
Så hvorfor ikke prøve det?

Første gang i det nye år er tors-
dag d. 8. januar kl. 16.00.

Hvis du gerne vil vide mere, 
kan du kontakte mig, der funge-
rer som gruppens koordinator, 
Jørgen Oldenburg, på 4115 3217  
eller jo@humanistisksamfund.dk.

 

Julearrangementer landet rundt
Lokalforeningen Aalborg invi-

terer onsdag, den 3. decem-
ber, medlemmer og sympa-

tisører til Humanistisk Julebord. 
Det foregår i Husets café (Has-
serisgade 10, 9000 Aalborg) og 
begynder kl. 16.30. Julemad kan 
købes i caféen fra kl. 17.

Traditionen tro holder Lokal-
foreningen Hovedstaden deres 
vintersolhvervsfrokost i private 
rammer (Paludan Müllers Vej 4, 3. 

th, 1815 Frederiksberg). Grundet 
feriedagene foregår arrangemen-
tet denne gang nogle dage før 
vintersolhverv, nemlig, torsdag, 
den 18. december, mellem kl. 17 
og 23. Deltagerne bidrager selv 
med en ret, drikkevarer og god 
stemning til aftenens succes, 
mens de i øvrigt kan se frem til 
sang, spådom samt evaluering og 
præmiering af sidste års spå-
domsquiz. Tilmelding senest 14. 

december til rv@humanistisksam-
fund.dk.

Afhængigt af vejret vil der i 
København i øvrigt blive serveret 
glögg og klejner til medlem-
mer samt uddelt humanistiske 
solhvervskort og foldere til alle 
forbipasserende lørdag den 6. 
og 13. december fra en stand på 
Gammeltorv. 
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Human-Etisk Forbunds cere-
monichef Yngvild Kvaale har 

valgt at gå på pension i en alder 
af 68 år. ”Det siges, at livet er de 
mennesker man møder, og på 
den vis har mit HEF-liv været rigt,” 

siger hun på falderebet og sender 
blandt andet et hilsen til Humani-
stisk Samfund, hvor hun har mødt 
meget gåpåmod og inspiration. 

På samme måde vil vi fra Hu-
manistisk Samfund gerne sige tak 

Ny norsk ceremonichef

Vores Aalborg-afdeling fort-
sætter det flotte arbejde 

med at synliggøre Humanistisk 
Samfund i det nordjyske. Senest 
har Jørn Rosborg, formand for 
HS Aalborg, deltaget i en debat i 
TV2 Nord med domprovst Niels 
Christian Kobbelgaard om konfir-
mation.

 

TV2 Nord1.000 likes på Facebook
Humanistisk Samfunds face-

bookside har passeret 1.000 
likes. Nærmere præcis har 1.048 
klikket ”Synes godt om” ved vores 
side. På facebooksiden kan du se 
links til aktuelle historier, billeder 

af vores arbejde og du har mulig-
hed for at kommentere vores op-
slag. Hvis du ikke allerede synes 
godt om siden, kan du klikke på:

 www.facebook.com/humani-
stisksamfund

Nyheder

til Yngvild. Hun og bistanden fra 
HEF har været second-to-none i 
opbygningen af danske ceremo-
nier.
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Ceremonier

Nyt fra et triumvirat
Af Ole Morten Nygaard,
ny gruppeleder

Nina Faartoft er efter et lille 
år som leder af begravel-
sesgruppen trådt tilbage, 

da arbejdet omkring faget Kri-
stendomskundskab i grundskolen 
har brug for en særlig indsats fra 
foreningens side. Gruppen har 
derefter fordelt Ninas opgaver, så 
den ledes af et triumvirat: Kelvin 
Nilsen, Jochen Hell og Ole Mor-

ten Nygård. Erik Bartram Jensen 
er fortsat koordinator og dermed 
den som de efterladte ringer til, 
hvis de ønsker en humanistisk 
begravelse af deres nære.

Nina er heldigvis stadig cere-
monileder og forestår dermed 
fortsat begravelser i HS’ regi. Vi 
siger tusind tak til Nina for en ge-
digen ledelse af gruppen med en 
høj etik og god styring af en flok 
diskussionslystne ceremoniledere.

Bryllupper 2014
Af Lone Ree Milkær,
Bryllupscelebrant

Igen i 2014 har celebranterne 
i Humanistisk Samfund været 
med til at fejre kærligheden og 

ægteskabet sammen med glade 
par, som har valgt et humani-
stisk bryllup. De fleste bryllupper 
plejer at ligge i sommerhalvåret 

og sådan har det også været i 
år. Mange af vores ceremonier 
er udendørs og det passer selv-
følgelig bedst til sommervejr. I 
år har vi for eksempel haft bryl-
lupper i både parker og private 

haver. 

Når en udendørsce-
remoni skal planlæg-
ges, er det vigtigt, at 
parret og celebranten 
i fællesskab sørger 
for, at der skabes 
et ceremonielt rum. 
Bryllupsceremonien 
skal løfte sig ud af den 
almindelige ramme, 
selvom den måske 
foregår midt på en 
stor græsplæne eller 
på terrassen, hvor 
børnene plejer at løbe 
og lege.

I planlægningen af 
vores ceremonier bru-
ger vi et ’show, don’t 
tell’ – princip. Det går 
ud på, at celebranten 
ikke undervejs i ce-

remonien skal forklare, hvad der 
nu skal ske med ord, men at det 
gerne skal fremgå af selve forlø-
bet. Man skal skal ikke starte en 

ceremoni med at sige: ’nu skal vi 
gang med en humanistisk bryl-
lupsceremoni’. Man skal kunne se, 
at det er det, der sker. Etablerin-
gen af det ceremonielle rum er en 
væsentlig del af dette. Der er ikke 
tale om et konkret rum, men om 
at opstille nogle rammer, som gør 
det tydeligt, at her skal foregå no-
get særligt. Dette kan f.eks. gøres 
med rekvisitter som blomster, 
fakler, bånd, sten, borde eller an-
det, der stilles eller lægges, så det 
kan ses, at her skal foregå noget 
særligt og som etablerer en slags 
scene, som gæsterne kan samles 
foran eller omkring. En anden 
væsentlig del af det ceremonielle 
rum er brudeparrets ankomst. 
Som regel vil celebranten stille 
sig på ’scenen’, når ceremonien 
skal i gang, så gæsterne kan se, 
at der skal foregå noget. Derefter 
vil brudeparret komme ind, som 
regel akkompagneret at musik. 
På denne måde signaleres, at vi 
sammen, celebrant, brudepar og 
gæster, skal foretage os noget ud 
over det sædvanlige – i et cere-
monielt rum.

På trods af, at vi for øjeblikket 
kun har celebranter i København, 
tilbyder vi stadig bryllupper i 
hele landet og vi er glade for at 
komme rundt og møde så man-
ge glade mennesker i alle dele af 
Danmark. I løbet af 2015 håber 
vi at få uddannet nogle flere 
celebranter, også nogle som er 
bosiddende vest for Storebælt. 

Vi har ikke haft så mange ce-
remonier i år, som vi har haft de 
foregående år (4 mod sædvan-
ligvis 10-12). Hvad det skyldes er 
svært at sige, men vi håber, at det 
går lidt fremad til næste år.
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Det sker!

Lørdag d. 6/12 KØBENHAVN Juleaktion på Gammeltorv

Vi deler humanistiske julekort 
og glögg med æbleskiver ud

Tirsdag d. 9/12 AALBORG Filosofisk Café

Filosofisk Café Aalborg tilbyder 
rum til dialog om livets spørgs-
mål og er åben for alle interes-
serede

Torsdag d. 11/12 KAFÉ MENSCH Omfavn Islam

Foredrag og debat ved filosof 
Søren Sofus Wickmann

Torsdag d. 18/12 KØBENHAVN Vintersolhvervsfest

Traditionen tro inviterer HS 
Hovedstaden medlemmerne til 
vintersolhvervsfrokost

Torsdag d. 8/1 KAFÉ MENSCH Seniorklub

Debatklub hvor vi diskuterer 
hvad vi kan bruge humanisme 
til

Tirsdag d. 13/1 AARHUS Humanistiske Ceremonier

Generelt om humanistiske ce-
remonier

Gammeltorv, Køben-
havn, kl. 11:00

Hasserisgade 10, Aal-
borg, kl. 19:00

Rådhusstræde 13, 
København, kl. 19:00

December 2014
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Paludan Müllers Vej 
4, 3. th, Frederiks-
berg, kl. 17:00

Rådhusstræde 13, 
København, kl. 16:00

Carl Blochs Gade 28, 
Aarhus kl. 19:00

Januar 2015


