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Tophistorie: Et kristent land?

ikke

Danmark er et kristent land
Forkvinde for Humanistisk Samfund, Lone Ree Milkær, Kirkeminister, Bertel
Haarder og lektor på menighedsfakultetet i Aarhus, Jeppe Bach Nikolajsen
var alle gæster hos P1’s program Religionsrapport, hvor de diskuterede hvorvidt ”Danmark er et kristent land”.

I

sit regeringsgrundlag med
titlen ”Sammen for fremtiden” skriver Venstre-regeringen, at ”Danmark er et kristent
land”. Dermed vil regeringen
understrege, at den særstatus
som den evangelisk-lutherske
folkekirke nyder, skal bevares.
Det er Humanistisk Samfund
meget ærgerlige over og det
hænger meget dårligt sammen
med tanken om ligestilling af
livssyns- og trossamfund.

Forkvinde for Humanistisk
Samfund, Lone Ree Milkær,
skrev en pressemeddelelse i
kølvandet på regeringsgrundlagets offentliggørelse. Det førte til, at hun blev inviteret med
i P1’s program Religionsrapport, hvor hun fik lov at krydse klinger med Kirkeminister
Bertel Haarder og lektor ved
menighedsfakultetet i Aarhus,
Jeppe Bach Nikolajsen.
En regering som fremhæver

En succes dobler op

Vi kippede i maj, da vi havde
forestået forårets to meget
vellykkede ceremonier for i alt
60 humanistiske konfirmander.
Vi havde gennemført konfirmationer for over 100 unge og
deres familier.
Straks efter var der en venteliste på 66 unge i øst til næste
år. Derfor har vi i øst besluttet
at gå fra to til fire konfirmationshold næste år. Vest satser
stadig på at gennemføre et
hold, da man endnu ikke har
venteliste her.
I skrivende stund bliver der

altså plads til 20 konfirmander i
Vestdanmark og 80 i Øst, altså
100 humanistiske konfirmander
næste år. Stik den!
Praktisk vil det foregå sådan,
at der bliver et hold i en af
de spejderhytter, vi plejer at
bruge, og tre hold i en stor
hytte med plads til alle tre
hold. Vi kan gøre det, fordi de
erfarne kursusledere dermed
kan støtte de nye kursusledere og undervisere i den store
hytte, samtidig med at de har
deres egne hold. Desuden kan
vi derved trække på de sam-

én religion fremfor andre, er
med til unødigt at dele befolkningen op efter trosretninger. Det var både Jeppe Bach
Nikolajsen og Lone Ree Milkær
enige om. Til det sagde Bertel
Haarder, at kristendommen
er sammenvævet med dansk
kultur og derfor er fundamental for Danmark. Du kan lytte til
hele udsendelsen ved at klikke
her.
”I et land hvor over 1,2 millioner danskere ikke er medlem
af den danske folkekirke, er det
vigtigt at have have en åben
og mangfoldig livssynspolitik,”
udtaler Lone Ree Milkær. Hun
fremhæver endvidere, at et
land som er så religiøst mangefacetteret som det danske,
blot bliver mere opdelt af, at
regeringen bekender sig til én
bestemt religion.

me undervisere til flere hold.
Således kan vi stadig holde den
høje standard i indholdet og
alligevel opbygge den nærhed
mellem kursisterne på hvert
enkelt hold, som er livs- og
læringsnødvendig. Med denne
logaritmisk stigende succes er
håbet, at vi hele tiden kan tiltrække flere frivillige til at være
kursusledere, undervisere og
hjælpere
Der er flere detaljer om næste
års konfirmationer på hjemmesiden under ”Konfirmation
2016”.
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Tema: HS har brug for dig!

Her kan du være med!
S

om forening har vi påtaget os nogle ambitiøse
opgaver. Humanistisk
Samfund hjælper folk, som
har ikke er religiøse med at
kunne højtideligholde de store
øjeblikke i deres liv, samt en
værdig afsked med dem som
forlader livet. Vi arbejder samtidig for større adskillelse af
kirke og stat.
Arbejdet med ceremonierne
og det politiske bliver varetaget i foreningens arbejdsgrupper. Desuden har vi lokalafdelinger som arrangerer
oplæg og debataftener. Der er

allerede en del frivillige kræfter
involveret, men der kan sagtens være flere.
Hovedbestyrelsen har sat
sig for at fremme de frivillige kræfter i foreningen. Alle
medlemmer er derfor inviteret
med til en workshop om foreningens frivilligpolitik den
21. november i København.
De nærmere detaljer kommer
senere.
Men indtil da, så er der nedenfor nogle udpluk fra de
steder i foreningen, hvor der
er brug for din hjælp. Hvis du
ikke har tid til frivilligt arbejde,

Begravelsesgruppen søger ceremoniledere:
Dødsfald kan ske pludseligt. Humanistisk Samfunds begravelsesgruppe er
klar til at rykke ud, når der skal foreståes en begravelse. Til det arbejde
kunne gruppen godt bruge flere ceremoniledere. Uddannelsen som ceremonileder varer et halvt år og foregår
i fritiden. Hvis du synes det arbejde
lyder spændende, kan du skrive en
mail til:
omn@humanistisksamfund.dk

er der imidlertid også andre
måder at støtte foreningen på.
Bare det at fortælle om Humanistisk Samfund hjælper. Hvis
hvert medlem sørger for at få
et nyt medlem ind i foreningen, så ville vi være dobbelt så
mange. Og dermed vil vi også
kunne udrette så meget desto
mere.
Det er selvfølgelig også altid
muligt at lave en frivillig donation til foreningen. Det hjælper
også Humanistisk Samfund
med at løfte sine opgaver.

Konfirmation i Øst har brug for frivillige:
De unge som skal konfirmeres kommer på hyttetur, hvor de lærer om
humanisme. Hertil kunne konfirmationsgruppen i øst godt bruge flere
undervisere, samt ’tanter og onkler’,
som kan hjælpe med mad, oprydning
og opsyn. Hvis du har lyst til at undervise, eller bare være med til at give de
unge en god hyttetur, så skriv til:
sfk@humanistisksamfund.dk
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Tema: HS har brug for dig!

Arbejdet i lokalforeningerne

HS har lokalforeninger i Aalborg, Viborg, Aarhus, Hovedstaden og på Bornholm. Foreningerne afholder spændende arrangementer og laver også frivilligt arbejde. Her er et par udpluk.
Rundvisning på livssynsneutrale kapeller i Aalborg
Af Jørn Rosborg
Formand for HS Aalborg

F

or over 2 år siden fik HS
Aalborg en aftale med Aalborg Sygehus om, at vore
medlemmer kunne bisættes i
sygehusets kapel. Også selvom
de ikke var indlagt på sygehuset ved dødens indtræden.
For et år siden fik HS Aalborg
en aftale med Aalborg Kommune om, at Østre Kapel ville
blive livssynsneutralt. Derfor
invitererede vi alle interesserede til at se kapellerne den 26.
august.
27 havde tilmeldt sig. Allan
Kristoffersen fra Aalborg Kommunes Kirkegårdsforvaltning
viste Østre Kirkegårds Kapel
frem. Vi så de to ceremonirum,
hvor et kors meget let kunne
nedtages/opsættes efter behov. Krematoriet med tilstødende kølerum for kisterne
blev også vist frem. Et nyt afsnit af kirkegården med masser
af stauder blev også fremvist
og forklaret.
På Aalborg Sygehus viste
logistikchef Henrik Jensen os
det enkle, lyse, smukke, livssyn-

sneutrale kapel og vi fik en fin
orientering om brugen.
Til slut mødtes vi i HUSET,
hvor HS bød på kaffe og kage.
Som formand orienterede jeg
om, hvad HS står for, hvad
lokalforeningen har bedrevet
og hvilke planer der er for den
kommende tid. Til sidst forklarede jeg hvorfor der er behov
for humanistiske begravelsesceremonier, og jeg fortalte
hvordan en sådan begravelse
foregår. Vi havde sørget for at
lægget pjecer frem om hvad
Humanistisk Samfund arbejder
for til de deltagende.
Bornholm og Aarhus arbejder politisk for ikke-religiøse
begravelsespladser
olitik er ikke forbeholdt
Christiansborg. Faktisk
er der meget at komme
efter lokalpolitisk. I Aarhus og
på Bornholm har HS’ afdelinger arbejdet på at få indført
ikke-religiøse begravelsespladser. Det er lykkedes for lokalafdelingen i Aarhus at få etableret en skovbegravelsesplads på
Nordre Kirkegård, efter at et af
vore medlemmer holdt møde
med et socialdemokratisk byrådsmedlem.
På Bornholm er det lykkedes

P

Har du 1 minut?
- Synes godt om os på Facebook
- Giv en folder om en af vores
ceremonier til en bekendt. Bestil
den her
- Giv et bidrag med dankort på
humanistisksamfund.dk/bidrag
Har du 5 minutter?
- Del link om os på din egen
Facebookside
- Opfordre en ven til at blive
medlem
Har du 1 time?
- Læs om vores aktiviteter i
medlemsbladet
- Kom til møde i en lokalafdeling
- Skriv et læserbrev om adskillelse af kirke og stat
- Deltag i debatmøder
Har du 1 dag?
- Bliv aktiv i en lokalafdeling
- Deltag i et af vores kurser og
konferencer
- Meld dig ind i en arbejdsgruppe
- Kom til vores landsmøde i
foråret

afdelingen at få bragt emnet
op i medierne. De er blevet
omtalt i TV2 og for nylig har en
journalist skrevet om foreningens arbejde med at få oprettet ikke-religiøse begravelsespladser.
tsc
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Kommentar

Begravelse - en alvorlig sag

Af Ole Wolf
Talsmand og ceremonileder for
HS

Ulla Salicath og Peter Nejsum
opfordrede i et debatindlæg
i Kristeligt Dagblad den 31/8
2015 præster til at sige nej til
at begrave personer, som ikke
var medlem af folkekirken da de var i live.
Også selvom det er de
pårørendes ønske, at
den afdøde skal kirkeligt begraves. Argumentet var, at præsterne
bør respektere den afdødes ønske om ikke at
være med i folkekirken.
At afholde et kristent
ritual for en person
som måske havde vendt
kristendommen ryggen i livet,
ville ikke være redeligt over for
afdøde.
Det førte til en ophidset
debat i de efterfølgende dage.
Humanistisk Samfund deltog
aktivt i debatten, blandt andet
deltog vores formand Lone
Ree Milkær i radioen, da P1
Debat diskuterede sagen.
Oppositionen fra kirkelige
kredse var til at forudse. En del
mente, at man af hensyn til de
sørgende efterladte bør påtage
sig opgaven. Andre sagde ligeud, at begravelser er god reklame for kirken. Ved begravelsen
får man lokket folk indenfor
og bagefter vil de sikkert være
nemmere at få til at støtte folkekirken. Heroverfor hævdede
en del, at man ikke skal have
adgang til kirkens ydelser, hvis
man ikke betaler kontingent til
foreningen. Men det blev fejet

af banen med, at guds nåde er
uendelig, og derfor tager han
mod alle, kontingentbetaling
eller ej.
Alt sammen såre forudsigeligt. Mere overraskende for
mig var den holdning, som en
del personer uden for folkekirken fremførte på de sociale

medie: Når Folkekirken modtager skattekroner fra os alle
sammen, så har præsterne
bare at stille op, når en dansk
skatteborger ønsker en serviceydelse fra kirken. Medlem
eller ej.
Et spørgsmål om livssyn
Alle disse forskellige holdningerne viser meget godt, at vi i
det danske samfund har vænnet os af med at tale om livssyn. Ceremonier er en meget
alvorlig ting, for det er netop
der, vi udtrykker vores livssyn.
Af samme årsag er det langt
fra ligegyldigt, om man vælger en folkekirkelig begravelse
eller et af alternativerne – for
eksempel en begravelse i Humanistisk Samfunds regi.
Jeg forestår selv begravelser
for Humanistisk Samfund, og
hos os kommer en humani-

stisk tolkning af tilværelsen til
udtryk. Ceremonien handler
om menneskelige fællesskaber
og hvordan afdøde udfoldede
sit liv. Jeg siger til de efterladte,
at midt i sorgen over tabet af
afdøde, kan de glæde sig over
at have kendt vedkommende,
mens han eller hun var i live.
Jeg siger til dem, at de
sammen har et fællesskab, hvor de kan støtte
hinanden i en svær tid.
Hele ceremonien er tilrettelagt, så den afspejler
afdødes liv. Der spilles
musik, som afdøde holdt
af, i stedet for salmer
vedkommende ikke forbandt noget med.
I min ceremoni er jeg
omvendt nødt til at afstå
fra kristne tilværelsestolkninger. Jeg kan ikke tale om et liv
efter døden. Ligesom jeg ikke
kan sige, at Vorherre kender de
efterladtes smerte, fordi Vorherre egen søn døde på korset.
Hverken folkekirken eller
samfundet er tjent med, at vi
lader som om, at der ikke er et
livssyn på spil ved ceremonier.
I stedet bør vi hver især tage
aktivt stilling til, hvilket livssyn
der bør komme til udtryk ved
for eksempel ens egen begravelse. Vi skylder os selv at tage
de store spørgsmål alvorligt.
Af samme årsag er det en meget dårlig ide, hvis folkekirken
påtager sig enhver begravelse,
uanset om det var afdødes
ønske. Dermed skjuler man, at
det er væsentligt at forholde
sig til, hvilket livssyn man har.
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Nyheder

Ligestilling af livssynssamfund - HS skal
mødes med Bertel Haarder

Af Ole Wolf
Talsmand for HS

Den tidligere regering nedsatte
et ekspertudvalg, der skulle se
på lovgivningen om trossamfund.
Målet er at udforme en samlet lovgivning for trossamfund
uden for folkekirken. I dag
er lovgivningen hist og pist i
ægteskabsloven og skattelovgivningen.
I dag har et rådgivende udvalg stor betydning. De har opstillet nogle betingelser for at
blive godkendt som trossamfund. Hvis udvalget godkender
ens forening, kan man foretage
vielser med juridisk gyldighed.
Samtidig kan man få forskellige
skattefordele. Når man først er
godkendt, har man godkendel-

sen for evigt, selv hvis man ikke
længere opfylder betingelserne.
Et af kravene for at blive godkendt som trossamfund er, at
man tror på en eller flere overnaturlige magter. Humanistisk
Samfund er et livssynssamfund,
men ikke et trossamfund. Vi
har et livssyn, men det er ikke
baseret på overnaturlige forklaringer.
Faktisk opfylder vi alle de krav,
der stilles til et trossamfund,
undtaget dette ene. Vi ønsker
at blive ligestillet med trossamfund som en anerkendelse af,
at vores livssyn ikke er mindre
fint. Erfaringen fra andre lande
viser, at en sådan blåstempling
gør en forskel. Når et livssynssamfund får ret til at lave
vielser med juridisk gyldighed,

ønsker markant flere ceremonierne.
Vores søsterorganisationer i
Norge, Island og Skotland har
da også vielsesbemyndigelse.
Når der nu skal ses på trossamfundenes forhold mener vi, at
man bør benytte lejligheden
til at ligestille trossamfund og
livssynssamfund. Vi har derfor
henvendt os til det udvalg, der
forbereder den nye lovgivning.
Lige nu er sagen imidlertid sat
på pause efter folketingsvalget.
Det er uvist, om den nye regering ønsker, at udvalgsarbejdet
skal fortsætte. Vi har derfor
skrevet til kirkeminister Bertel
Haarder for at fortælle ham, at
det under alle omstændigheder
er vigtigt, at vi bliver ligestillet.
Først i oktober skal vi mødes
med ham. Det ser vi frem til.

Holland har humanistiske rådgivere i hæren og
på hospitaler

I Holland er det meget almindeligt, at folk på hospitaler
eller i militæret som ikke er
religiøse, kan få rådgivning hos
en humanistisk ’chaiplain’. Det
er en slags rådgiver, som kan

træde i præstens sted, såfremt
det ønskes. Den humanistiske
forening ’Humanistisch Verbond’ afholder en international workshop om Humanist
Chaiplaincy fra den 18. - 22.

november. Hvis du kunne tænke dig at vide mere om workshoppen og eventuelt deltage,
er du velkommen til at kontakte Marie Louise Petersen:
mlp@humanistisksamfund.dk

Oplæg om prioriteringer i sundhedsvæsnet

Lægevidenskaben giver os
stadig nye redskaber til at
behandle de syge. Men sundhedsvæsenets midler er begrænsede. Så hvordan sørger
vi for at prioritere imellem

medicin som eksempelvis
livsforlænger og medicin som
faktisk behandler en sygdom.
Fatima Sabir, PhD. studerende ved Roskilde Universitet i
filosofi, vil forsøge at belyse de

dilemmaer i et oplæg for HS
Hovedstaden klokken 19 den
28. oktober i Østerbrohuset i
København.
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Reportage

Et veloverstået folkemøde
Af Kasper Gade

V

ejret var fantastisk i de
fem dage midt i juni, hvor
Humanistisk Samfund og
over 760 andre foreninger deltog
på Folkemødet i Allinge på Bornholm. Det var min første gang
med på Folkemødet. Vores stand
lå i år lige nede ved havnen, så vi
havde en konstant strøm af mennesker passerende forbi. Der var
sjældent et øjeblik, hvor vi ikke
havde besøg af interesserede. I
gennemsnit besøgte 25.000 mennesker hver dag Folkemødet.
HS havde to arrangementer som
begge tiltrak en menneskemængde, der fyldte hele vejen foran
teltet. Det første arrangement var
med Anders Stjernholm, folketingskandidat fra Alternativet og
talsmand for Ateistisk Selskab.

Sidsel fra HS interviewer Tommy Petersen, medlem af Borgerrepræsentationen i
Københavns Kommune for det Radikale Venstre.

Anders og jeg havde en god
samtale om, hvor og hvordan han
konkret kunne arbejde for adskillelse af kirke og stat.
Det andet arrangement var med
Tommy Petersen, medlem af Københavns borgerrepræsentation
for det Radikale Venstre. Han talte, om hvordan Københavns kommune kan flytte civilregistreringen
ud af kirken og ind i Borgerservice
og om Tommys andre sekulæ-

re politiske projekter. Til begge
arrangementer havde publikum
mulighed for at stille spørgsmål.
Det blev en pragtdemonstration
af nærdemokrati.
Vi vender stærkt tilbage til næste
års Folkemøde. Hvis du kunne
tænke dig at deltage så skriv til:
jej@humanistisksamfund.dk

Lone Ree Milkær, forkvinde for Humanistisk Samfund:

Marie Louise Petersen, Næstforkvinde i Humanistisk Samfund:

”I år deltog vi i en del debatter, som var med til at
markere HS som en seriøs organisation. Jeg deltog
blandt andet i en debat om religion i medierne og
i en diskussion om forskellige aspekter ved religion
i dagliglivet. På folkemødet har vi mulighed for at
komme i direkte dialog med både interesseorganisationer og politikere. Det får vi, som en forholdsvis
ny forening, utrolig meget ud af. Ved at være til
stede sammen med alle de andre organisationer,
bliver vi en aktør på livssynsfeltet, som der bliver
lyttet til og holdt øje med. Når man står i HS’ telt får
man virkelig slebet sine argumenter, fordi man møder utrolig mange nysgerrige og diskussionslysten
mennesker. Der er alt fra åbenlyse sympatisører,
som synes at HS er lige det, der mangler, til forsøg
på omvendelse af os stakkels, vildfarne ateister.”

”HS får en masse ud af at være med. Vi bliver synlige på en meget konkret måde, som Facebook og
hjemmesider ikke kan efterligne. Vi når ud til folk,
som ikke har hørt om os, og vi møder også folk, der
er uenige med os, og folk der misforstår os, eller
som opfatter et budskab som ”adskillelse af kirke
og stat” som truende, som om vi vil rive kirken ned.
Samtidigt giver det også mulighed for at forklare,
at vi IKKE vil afskaffe kirken, men at HS bare vil have
ligestilling, hvilket mange jo synes er rimeligt, når de
hører det. Det er lærerigt at møde dem, der ikke er
enige - og det er FEDT at møde dem, der siger ’YES,
det er lige mig, jeg melder mig ind med det samme!’”
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Hvad er humanisme?

Klumme: Læsning som humanisme i praksis

Af Aske Sparrebro

Jeg var engang religiøs. Som
troende lærte jeg en del livsfilosofiske fiduser, skønt nok
ikke af præcis den slags, de
troende havde håbet på. For
eksempel at afsætte tid til
det, som man har besluttet,
er vigtigt i ens liv. Her taler
jeg ikke bare om planlægning
og strukturering af tid i vores
travle hverdag, men snarere
det at afsætte tid til sit indre
rum, til samtaler og ro i én selv.
Tid til det man har besluttet
ens liv skal handle om. Visse
ting er ”hellige” og fortjener
plads. I årtusinder har religiøse
gjort netop dette i form af bøn,
meditation og ritualer. Her får
indre holdninger om verden en
ydre dimension, som under-

strenger og forstærker deres
betydning. Der dedikeres her
en særlig tid og et konkret rum
til det man har valgt, i sit eget
liv, at betragte som ”ophøjet”.
Ceremonierne tilbudt af Humanistisk Samfund er et godt
sekulært eksempel på dette.
Det forekommer mig imidlertid, at der er meget mere at
hente i denne idé. Handling
taler som bekendt højere end
ord. Nogle religiøse gør en dyd
ud af at studere og fordybe sig
i deres hellige bøger. Hvad enten de så har ret eller ej, mener
jeg at det beundringsværdigt,
at de ønsker at bevæge sig
dybere ned i deres egen tekst,
så de kan repræsenterer deres
holdning med viden og integritet.
Her kommer så noget kon-

troversielt; Måske kan man,
også som humanist, repræsentere sin holdning med mere
integritet og viden hvis man
”helliggør” noget tid til at læse
bøger! En af grundstenene i
den humanistiske filosofi er,
at denne verden er nok. Mennesker er kærlige nok, kloge
nok, stærke nok og herlige
nok. Det siges rammende på
engelsk at ”Culture will replace
Scripture.” Brug lidt tid på at
læse Hemingway, Tranströmer,
Camus, eller en anden stor
litterær kannon. Humanisme
handler i hvert fald for mig om,
at være klar over at menneskelivet er stort i sig selv. Litteraturen er et glimrende sted at
kunne pege hen og stolt sige:
”Se selv her!”

Folkeuniversitetet i Aalborg holder foredrag om
livssyn uden guder
Folkeuniversitetet i Aalborg har sammen med Humanistisk Samfund Aalborg indgået et
samarbejde, der har udmøntet sig i en foredragsrække med titlen ”Livssyn uden guder”.
Hele kurset koster 295 kroner og tilmelding kan ske her.

Lørdag den 19.09.2015

Lørdag den 26.09.2015

Lørdag den 24.10.2015

Oversrkift:
Religionstolerance og mulitreligiøsitet er kulturhistoriens norm, monokultur er en
farlig undtagelse.

Oversrkrift:
Renæssancen og oplysningstiden som Vestens
religionsneutrale arv.

Oversrkift:
Intet er sandt. Intet er umagen værd.

Oplæg ved cand. mag.,
idéhistoriker, kommentator
Rune Engelbrecht Larsen,
Politiken

Oplæg ved cand. mag.,
idéhistoriker, kommentator
Rune Engelbrecht Larsen,
Politiken

Cand. mag. et art. Uffe
Steen
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September 2015
Torsdag d. 17/9

HOVEDSTADEN

Østerbrohuset, Århusgade 103, kl.
Debatgruppen er en broget flok
medlemmer som mødes hver anden 15:00
Møde i debatgruppen

uge for at diskutere humanisme.

Mandag d. 28/9

HOVEDSTADEN

Foredrag i Østerbrohuset
Foredrag ved psykolog Hanne Larsson fra Humanistisk Samfund om
sorgen og dens plads i vores liv.

Oktober 2015
Torsdag d. 1/10

HOVEDSTADEN

Østerbrohuset, Århusgade 103, kl.
Debatgruppen er en broget flok
medlemmer som mødes hver anden 15:00
Møde i debatgruppen

uge for at diskutere humanisme.

Onsdag d. 7/10

AALBORG

Humanistisk Stambord
En uformel snak om livets store
spørgsmål. Temaet er denne gang
’Shia, Sunni og Sharia’. Tilmedling
ikke påkrævet.

Onsdag d. 7/10

VIBORG

Om humanistisk begravelse
Ceremonileder og talsmand for Humanistisk Samfund, Ole Wolf fortæller om humanistisk begravelse

Tirsdag d. 13/10

AALBORG

Filosofisk Café
Til filosofisk café mødes man i mindre
grupper og fører sokratisk dialog.
Temaet denne gang er ’Hvad er tolerance?’

Torsdag d. 15/10 HOVEDSTADEN

Østerbrohuset, Århusgade 103, kl.
19.00

Husets Café, Hasserisgade 10, kl. 15:30

Bjerringbro biblioteket, 19:30
Huset, Hasserisgade
103, kl. 19:00

Østerbrohuset, Århusgade 103, kl.
Debatgruppen er en broget flok
medlemmer som mødes hver anden 19:00
Møde i debatgruppen

uge for at diskutere humanisme.

Mandag d. 19/10 BORNHOLM

Foredragsaften
Den bornholmske forfatter Elo Shiøtt
fortæller om sin bog ”Det store
spørgsmål. Har Gud sagt noget - eller
er Gud tavs?

Onsdag d. 28/10

HOVEDSTADEN

Oplæg
Fatima Sabir fra Roskilde Universitet fortæller om prioriteringer i det danske syghusvæsen

Folkebiblioteket,
Rønne, kl. 19:00

Østerbrohuset, Århusgade 103, kl.
19:00
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