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Kom til landsmøde!
dan vi gør vores ceremonier mere kendte, hvordan vi påvirker kirkekommissionens arbejde,
hvordan vi får flere medlemmer og meget, meget
mere.

Humanistisk Samfund holder landsmøde d. 16. marts kl. 11.30 - 17.45 i
Aalborg. Nærmere bestemt i HK’s lokaler, Gartnervej 30, Aalborg SV.

Med næsten 5 år på bagen mener Hovedbestyrelsen, at der er brug for
en række små og større
justeringer af vedtægterne. Dem skal
landsmødet tage stilling til. Der vil også være et spændende foredrag, se
bagsiden.

På landsmødet skal vi diskutere, hvor-

Det er muligt at nå frem og tilbage

Tema: Konfirmation
Læs side 3 - 4
med lyntog fra København samme
dag, der er afgang fra Kbh. H kl. 6.50
og man kan være hjemme 22.22.
Men man kan også blive og spise middag sammen med andre landsmødedeltagere. Der er fælles middag på
Aalborg Vandrehjem. Der kan man
også overnatte.
Af praktiske årsager vil vi gerne have,
at man tilmelder sig. Det er også nødvendigt, hvis man vil deltage i aftensmaden. Tilmeling kan ske via https://
docs.google. com/forms/d/12Fi7WFi
RzmuE6-4tKQ53k9wNfPVdjdX1ozOc
f4Xs1t0/viewform.

200 nye medlemmer nået!
Af Ole Wolf, formand for HS
I foråret 2011 satte Hovedbestyrelsen
det mål, at vi skulle have 200 flere
betalende medlemmer. Det er nu
nået!
Den gang var vi 335. Nu er vi 537.
Det er en stigning på 60% på små 2
år. Det er en vækstrate, som enhver
anden organisation vil misunde os.
Da vi satte målet på 200 nye
medlemmer, var det ud fra en analyse
af, at 535 medlemmer var
nødvendige for at få råd til de mest
basale ting som drift af hjemmeside,
trykning af foldere m.v. Siden er vi
blevet berettiget til årlige tilskud fra
tipsmidlerne, så økonomien kan nu
godt løbe rundt med mindre end 200
flere medlemmer.

Er 200 nye medlemmer så nok? Det er
nok til, at organisationen kan fungere
på det nuværende aktivitetsniveau.
Men det er ikke nok, hvis vi skal have
flere lokalafdelinger, større politisk
gennemslagskraft eller igangsætte
mere udgiftskrævende aktiviteter som
f.eks. at udsende vores medlemsblad
på papir.
Det er derfor afgørende, at vi til
stadighed arbejder på at blive flere.
Den vigtigste kilde til nye medlemmer
er vores nuværende medlemmer. De
kender personer, der ønsker kirke og
stat adskilt og som også ser et behov
for ceremonier på et ikke-religiøst
grundlag. Det kan aldrig siges tit nok:
Hvis hvert medlem skaffer ét nyt
medlem, så er vi dobbelt så mange.
Hvis du gerne vil have

informationsmat
eriale til et
potentielt
medlem, kan du
bestille en folder
på kontakt@hu
manistisksamfund.dk. Du
kan også henvise
til vores
hjemmeside
www.hu
manistisksam
fund.dk.
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Nye medlemmer

Side 2

Hvem er vi? Fem spørgsmål til Lone Verner Nielsen
I hvert nummer stiller vi fem faste
spørgsmål til en person, der er aktiv i
Humanistisk Samfund. Denne gang til
Lone Verner Nielsen, der en celebrant
for begravelser og bor i Aarhus.

er ekstra svært, fordi de pårørende er
kede af det.
Umiddelbart efter meldte jeg mig ind i
HS, og min mand og jeg deltog i den
stiftende generalforsamling af lokalforeningen i Århus. Senere meldte jeg
mig som aktiv i begravelsesgruppen,
og jeg er i dag certificeret som ceremonileder.
Hvad er HS vigtigste opgave lige nu?

Lone Verner Nielsen

Hvorfor meldte du dig ind i HS?
Jeg hørte første gang om HS i en radioudsendelse kort efter foreningens stiftelse i 2008 – og jeg kunne høre, at
det er en forening, som jeg i høj grad
kan identificere mig med. I mange år
har jeg f.eks. ment, at der er stort behov for en forening, der kan tilbyde
ceremonier uden religiøst indhold for
os, der ikke er medlem af noget trossamfund – især begravelser hvor det

Det allervigtigste er at få gjort HS
kendt bredt i samfundet – og derved
få flere medlemmer, så foreningen
kan stå stærkere i forhold til at komme igennem med mærkesagerne,
f.eks. adskillelse af kirke og stat. Det
er efter min mening meget mærkeligt,
at navngivning og anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten og ikke
til et kommunalt kontor.
Hvordan kan vi nå det mål?
Vi kan hver især som medlemmer fortælle om foreningen til venner og bekendte, så kendskabet breder sig som
ringe i vandet. Det kan f.eks. ske ved
at stille spørgsmål til bryllupper og
begravelser vi hører om – hvordan
skal det foregå? Så kan vi jo nævne, at
der findes alternativer til de højttideli-

ge kirkelige ceremonier, vel at mærke
ceremonier med et indhold som rækker ud over f.eks. de hurtige vielser på
rådhuset.
De humanistiske ceremonier er i øvrigt
også en god anledning til at få gjort
flere opmærksomme på, hvad HS konkret står for – og dermed forhåbentlig
få flere medlemmer.
Hvad laver du, når du ikke er aktiv i
HS?
Jeg arbejder 30 timer om ugen som
administrativ medarbejder i et Jobcenter. I min fritid er jeg morgenbader året
rundt og har et aktivt fritidsliv sammen
med venner - og først og fremmest
sammen min mand og vores tre døtre
og deres familie.
Hvilken tophistorie vil du helst høre i
radioavisen?
”HS er nu omsider blevet godkendt til
at forrette vielser. Fremover er det
ikke længere nødvendigt for de kommende ægtefolk også at tage en tur på
rådhuset – den humanistiske bryllupsceremoni er juridisk gældende, på linie
med den kirkelige. Det glæder formanden for den medlemsstærke forening
meget.”

HS på Strøget
Af Rainer Verhoeven, HS Hovedstaden
Den 15. december stillede lokalforeningen i Hovedstadsområdet for første gang op med en informationsstand
på Strøget i København. Midt i den
travleste indkøbssæson delte vi julekort ud og spurgte dem, der ville lytte,
om de troede på julemanden. Slud og
regn viste tydeligt, at der ikke var nogen vejrgud på vores side. Men takket
være understøttelse med kaffe og andre varme drikke holdt vi ud fra kl. 10
til kl. 15.
Vi fik meget positiv respons og ros for,

at vi var der og gjorde
Humanistisk Samfund
synligt. Der var menige medlemmer af
Humanistisk Samfund, som kom forbi
og takkede os for vores indsats. De blev
glade, da de så os.
Derudover var der en
række sympatisører,
som tog Humanistisk Samfunds brochurer med. Selvfølgelig var der også
nogle kritiske, dog uden enhver form
for aggressiv fremtoning. Vi opdagede

dog, at vores stand
måske var en smule
for meget placeret i
turistområdet. I hvert
fald var der en del
nordmænd, der kom
forbi og introducerede
sig som medlemmer
eller sympatisører af
Human-Etisk Forbund.
En stort tak til OleMorten, Jørgen, Irene, Hanne og Sidsel for hjælpen med at bygge standen
op og for forsyning med varme drikke.
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Hvad sker der ved en konfirmationsweekend?
ser, nysgerrighed og ikke mindst guf til
fælles deling. HS kommer med undervisere, program, mad, oplæg, powerpoints, film, spil, aktuelle problemstillinger, entusiasme og masser af
spørgsmål!

Af Marie Louise Petersen, Hovedbestyrelsesmedlem
Er et livssyn noget man kan give andre?
Er der liv efter døden?
Er det nødvendigt at blive konfirmeret?
Hvad tænker du? Bliver du i tvivl? Er
det i orden at stille de her spørgsmål?
Det gør vi på Humanistisk Samfunds
konfirmationskursus, hvor vi også stiller en hel masse andre spørgsmål og
gerne vil have de unge til at stille
spørgsmål til hinanden, til sig selv, til
os og til tilværelsen!
Man kan tænke, svare, tøve, diskutere, svare klart eller lidt uklart – måske
endda ombestemme sig, for nu hørte
jeg et godt argument og man kan være
stille og lytte og stille nye spørgsmål:
Forstår du, hvor jeg vil hen?
I næste weekend mødes henholdsvis
8 og 20 teenagere på vandrehjemmet
i Rønde på Djursland og i en spejderhytte i Lejre på Sjælland til deres første weekendkursus. I år er særlig, idet
Humanistisk Samfund afholder kursus
og ceremoni både øst og vest for Storebælt. Vest for første gang og øst for
fjerde gang.
Vi synes, vi har fundet en god måde at
arrangere konfirmationskurset. 2
weekender – en lørdag-søndag i februar og en fredag-søndag i april, efterfulgt af ceremonien i maj.
De unge kommer med deres sovepo-

Vi bruger tid på at varme
op og lære hinanden lidt at
kende, inden vi kaster os
ud i spændende diskussioner. Underviserne holder
kortere oplæg, men hovedparten af undervisningen
er den, de unge får ved at
diskutere med hinanden, at
formulere sig, argumentere
for deres synspunkter og
ved at lytte til hinanden.

musik og måske bare lade indtrykkene
synke ind. Fra de tidligere konfirmander ved vi, at weekenderne opleves
som intense, sjove og med mange
indtryk.

Tema: Konfirmation
I medlemsbladet har vi løbende fortalt om den
årlige konfirmationsceremoni. Men hvad går forud? Hvad sker der på konfirmationsweekenderne?
Hvordan bliver man uddannet til at arrangere konfirmationer? Det ser vi nærmere på i dette tema.

Alle er oppe på dupperne for at gøre
kurset varieret og levende i en blanding af plenum og gruppearbejde, skiftende grupper og gruppestørrelser. Vi
sørger for, at alle får snakket med alle
i en vekslen mellem at sidde ned, spille rollespil, være ude og stå og gå på
gulvet, eller være helt udenfor i en
tomands ”walk and talk”.
Det er nemmere at snakke sammen
på Facebook end ”face to face”.
Det er i orden at lyve, hvis det er for at
undgå at såre en anden.
Det er umuligt at være tolerant overfor
intolerante mennesker!
I bogstavelig forstand spørger vi de
unge: Hvor stiller du dig?
Aftenen kan rundes af med en film,
som danner udgangspunkt for morgendagens nye diskussioner. Helst
sover vi omkring kl. 23, for allerede
7.30 skal morgenholdet være oppe, så
alle kan sætte sig til morgenbordet kl.
8.
Ja, der skal også dækkes bord, ryddes
af og vaskes op. Vi er i spejderhytte og
vandrehjem, så alle hjælper til i små
hold. Der bliver også tid til pauser,
hvor man kan spille fodbold, lytte til

Rammen for vores kurser er fællesskabet, hvor vi lægger vægt på, at alle
skal føle sig velkomne, og alle skal føle
sig set og hørt. Der er heldigvis ingen
rigtige og forkerte svar. Vi har dog 7
emner, som danner ramme for det vi
skal igennem på de 2 weekender: Livssyn, humanisme, menneskerettigheder, etik, seksualitet, rusmidler og
identitet.
Humanistisk Samfund har formuleret
følgende i vores koncept for konfirmationskurset:
”Målet med kurset er at styrke de unges evne til selvstændig tænkning og
etisk handling ved at fremme:
 indsigt i egne oplevelser, handlinger og adfærd
 evne til refleksion og til at stille
kritiske spørgsmål
 bevidsthed om livssyn
 evne til omtanke, respekt, tolerance og til at tage ansvar.”
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På kursus i Oslo
Af Trine Hjelbak
Human-Etisk Forbund havde inviteret
2 danske undervisere til at deltage i
grundoplæring for konfimandundervisere . Da vi i Århus var en gruppe på 4,
der var interesserede, sendte vi en lille
føler om det ville være muligt at vi alle
kunne være med? Svaret kom hurtigt.
Vi var alle inviteret og HEF betalte både kursus og hotelophold.
Så den 23. november var forventningerne store, da vi alle sad i flyveren fra
Billund med retning mod Oslo.
Vi mødte de ca. 30 norske kursister,
de fleste i alderen 18 til 25 til kursusstart fredag aften. Da vi ligesom de
fleste konfirmander ikke kendte hinanden, var det oplagt at starte med forskellige "Bliv-kendt" og "Ice-breaker"
aktiviteter. Vi fik både spillet Bingo
med oplysninger om os selv og præsenteret hinanden på forskellig vis.
Vi fik også udleveret den helt nye kursusbog : "Tenk på det!" som også de
10.000 årlige konfirmander i Norge får
udleveret. HEF pointerer, at bogen
ikke skal deles med andre undervisere ,så materialet bliver brugt andre
steder og derfor ikke er nyt for eleverne. Bogen indeholder tekster og billeder der opfordrer til undren og stillingtagen. Menneskerettighederne og Børnekonventionen er selvskrevne, men
også noveller, digte og essays om emner som Kærlighed, Meningen med
livet og Empati har en naturlig plads i
udvalget. Bogen forventes brugt hver
kursusgang, som i Norge er 10 gange
2 timer.
I tillæg til lege og rollespil blev Humanismens historie gennemgået af bl.a.
formanden for Human-Etisk Ungdom.
Det bliver vægtet, at undervisningen
ikke skal foregå som envejskommunikation, men i stor grad skal
involvere de unge i bevægelse, lege og
diskussioner.

Tema: Konfirmation
Det blev en berigende weekend med
meget input, og rigtig
mange eksempler
på, at seriøse emner
kan formidles på en
sjov og aktiverende
måde. Vi glæder os
til at være sammen
med de første jyske
konfirmander og bruge det, vi har lært på
vores måde.
Fra årets konfirmation

Anne, Annette, Hannah og Trine i Oslo til konfirmationskursus

Fakta: Humanistisk konfirmation
 Humanistisk Samfund har arrangeret konfirmationer siden 2010.
 I alt er 51 blevet konfirmeret.
 I 2013 afholdes der for første gang både konfirmation Øst og Vest for Storebælt.
 Konfirmationen består af to kursusweekender og en afsluttende ceremoni.
 I 2013 afholdes ceremonierne lørdag d. 4. maj i hhv. København og Aarhus.
 Også i de kommende år vil der være konfirmation både Øst og Vest for Storebælt med ceremoni på samme dato i København og Aarhus.
 Den humanistiske konfirmation i 2014 afholdes lørdag d. 10. maj.
 Den humanistiske konfirmation i 2015 afholdes lørdag d. 9. maj.
 En konfirmation koster 3.500 kr. pr. konfirmand. Prisen inkluderer kurset og
deltagelse i ceremonien for hele familien samt et års medlemskab af Humanistisk Samfund for konfirmanden.
 Man kan få yderligere information på www.humanistisksamfund.dk eller ved
at maile til konfirmation.vest@humanistisksamfund.dk for konfirmationen
Vest for Storebælt og konfirmation.oest@humanistisksamfund.dk for konfirmationen Øst for Storebælt.
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Velkommen til 4 nye ceremoniledere
I efteråret har 4 personer gennemgået
en uddannelse til ceremonileder, dvs.
til at forestå begravelser. Den 28. januar blev uddannelsen afsluttet med
en ”kapelprøve”. Alle bestod med
glans. Her kan du læse en kort beskrivelse af de fire og en rapport fra kapelprøven.

Peter Ege. Pensioneret socialoverlæge, nu
konsulent. Har
klinikdag en
gang om ugen
hvor han behandler gamle
stofbrugere,
holder foredrag en gang imellem, skriver faglige artikler og er så småt i
gang med en bog, og sidder i bestyrelser for Gadejuristen, Herfra Og Videre
(Christianias beboerrådgivning) og
Kirkens Korshærs Ungdomsklub (en
ukristelig behandlingsinstitution). Interesser ud over det faglige: Haven og
skønlitteratur.

En humanistisk begravelse
Af Irene Hauch
Jeg ved, at en humanistisk begravelse
kan foregå på mange forskellige måder, fordi de pårørende – eller afdøde
selv – i højere grad kan præge ceremonien, end de ville kunne i den danske folkekirke. Men det karakteristiske
er selvfølgelig, at det foregår helt uden
religiøse ritualer, og at det ikke er en
præst, der forestår højtideligheden.
Jeg har haft lejlighed til at overvære
fire humanistiske begravelser, som
alle foregik fra et kapel, men det kan
ske fra et hvilket som helst egnet sted,
evt. også fra hjemmet. Her var det den
afsluttende prøve for fire nye ceremoniledere, derfor var kisten tom, men
ceremonierne svarede fuldstændig til
en virkelig højtidelighed.
Midt i rummet står den pyntede kiste, i
hjørnerne store grønne planter. Der er
tændte kandelabre, og der står et enkelt lys på kisten. Indledningsvis spilles et stykke musik, lyset på kisten
tændes, hvorefter ceremonilederen

Ole Morten Nygård (1956), uddannet både grafiker
og lærer. Han har udover sit arbejde i først bogbranchen og i dag som lærer i Valby, altid været involveret i et eller andet stykke frivilligt arbejde. Det var
bl.a. det kunstneriske i 70'erne, bøssebevægelsen i
70-80'erne, over aids-arbejdet i 80-90'erne til nu at
være talsperson for Humanistisk Samfund.

Jochen Hell, født og opvokset i Nordtyskland i 60erne, flyttet til København for 30 år siden. Underviser
på en kommunal folkeskole i København, bl. a. også i
kristendomskundskab. Har aldrig troet på en overnaturlig styrende magt i vores tilværelse og vil gerne
aktivt bidrage til, at man som ikke-troende ligestilles i
alle samfundsmæssige henseender med de troende.
Glæder sig derfor til at kunne yde en indsats som
ceremonileder ved begravelser.

påbegynder højtideligheden. Nogle
med en fællessang, men ikke alle - før
det væsentlige, nemlig selve mindetalen, hvor der er tid og ro og plads til at
fortælle om afdødes liv og hvilken person, han eller hun har været. Smukt
og meget bevægende.
Derefter et minuts stilhed, som afsluttes med et digt eller en fællessang og
endnu et stykke musik. En enkelt af
ceremonierne begyndte – meget gribende - med at alle tilstedeværende
tændte et lys, som blev pustet ud til
allersidst. Det på kisten slukkes for at
markere afslutningen.
Jeg blev stærkt berørt af disse fire ceremonier, fordi de udelukkende handlede om den afdøde, og fordi alt hvad
der foregik, var relateret på en meget
personlig måde til netop ham eller
hende og de efterladte. Enkelt, men
også meget højtideligt og smukt. Da
jeg forlod kapellet, tænkte jeg: ”Yes,
det er lige sådan, jeg vil begraves, når
det engang bliver min tur”.

Nina Faartoft, født
1972,
cand.
scient.
anthr.
(antropolog) og læreruddannet. Arbejder på
Mariendal Friskole på Vesterbro. Interesser: At quilte/strikke, lære sprog,
lytte til musik og vandre. Bor i København med sin mand John og deres to
drenge Elias og Emmanuel.
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Sådan gik det i 2012
Af Ole Wolf
I medlemsbladet februar 2012 havde
vi en lille quiz om, hvad der ville ske i
2012. En quiz, der oprindelig var indgået som en del af underholdningen
ved Hovedstadens vintersolhvervsfest.
Her er svarene på, hvordan det gik:

svært at overskue alt, hvad der bliver
sagt fra Folketingets talerstol, men
nej, ikke så vidt vi ved.
4) Har der været realitetsforhandlinger
i en kommune om indretning/
opførelse af religionsneutrale ceremonirum? Sv: Nej.

1) Har Humanistisk Samfund ved vintersolhverv 2012 mere end 600 betalende medlemmer? Sv: Nej.

5) Er "Kristendomskundskab" i underskolen blevet erstattet med "Religion"?
SV: Nej.

2) Har HS været nævnt på forsiden af
Politiken? Sv: Nej.

6) Har nogen præster opsagt deres
stillinger i protest imod homoseksuelle
kirkevielser? Sv: Nej, det blev ved de
højlydte protester.

3) Har Humanistisk Samfund været
nævnt på Folketingets talerstol inden
vintersolhverv 2012? Sv: Det er jo

kekommission? Sv: Nej, den blev rent
kirkelig.
8) Er der oprettet et ateistisk gravområde i København? Sv: Nej
9) Har der været nok tilmeldinger til at
arrangere en HS-konfirmation i Jylland
i 2013? Sv: Ja.
10) Har formand Ole Wolf været i
Deadline? Sv: Nej, han var i ”Tro om
igen” på DR2, men ikke Deadline.
Som det fremgår af artiklen nedenfor
blev Hanne Larsson vinder af konkurrencen om at have flest rigtige svar, og
vandt derfor 2 flasker rødvin.

7) Er HS repræsenteret i den nye kir-

Fra vintersolhvervsfesten. Vinderen af quizen, Hanne Larsson er nummer tre fra højre på billedet

Vintersolhverv i Hovedstaden
Af Rainer Verhoeven
Den 21. december 2013 blev Humanistisk Samfunds medlemmer samt venner og sympatisører i hovedstadsområdet for anden gang indbudt til humanistisk julefrokost. Ligesom sidste år
ville vi ligesindede gerne komme sammen for at fejre at sol og lys gradvist
vender tilbage efter vintersolhverv.
I alt 14 deltagere bidrog med lækre
retter, søde vine, kolde bajere og begavede samtaler til aftenens succes.

Spådomsquizzen for det kommende år
blev som det tilbagevendende højdepunkt gennemført med fornyet engagement og entusiasme. Evalueringen
for det tilbagelagte år fandt af indlysende årsager sted for første gang og
frembragte en del beundring for vinderen Hanne, som havde slået alle andre
deltagere med flere længder og forudsagt fremtiden med imponerende præcision. Eller var det bare held? Måske
får vi svaret til næste vintersolhvervsfest.

Afholdelsen af fester som disse samt
etableringen af et humanistisk stambord skal ses i det større perspektiv, at
også menige medlemmer kan have
gavn af at møde andre medlemmer,
udveksle tanker og berige hinanden.
Humanisme handler ikke kun om de
store linjer, men også om det konkrete
liv, vi lever.
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Det sker! - Kalender for februar, marts og starten af april

Februar 2013
Café Promenaden, FrederiksFormand for HS Ole Wolf holder oplæg om kirke- berg Allé 58, kl. 17.00 - 19.00
kommissionen og HS arbejde for at få adskilt
kirke og stat.

Tirsdag d. 5.

HOVEDSTADEN

Adskil kirke og stat. Stambordsmøde

Tirsdag d. 5

AARHUS

Åbent bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 19. AALBORG

Åbent for alle medlemmer.

Salonen, Godsbanen, Skovgaardsgade 3 - 5 (lige ved Banegården), kl. 19.00

Religiøs og kulturel mangfoldighed

Huset, Hasserisgade 10, lilla
lokale, kl. 19.00

Hvordan kan vi ligestille forskellige livssyn? Debatmøde m. Ninni Lodahl Gjessing, folketingskandidat for Rad. V og Ole Wolf, formand for HS.

Tirsdag d. 19. AALBORG

Generalforsamling i HS Aalborg

Huset, Hasserisgade 10.

Afholdes efter debatmødet (se ovenfor).

Onsdag d. 20. VIBORG

Foredrag med filosof Thomas Højbjerg
Livssyn uden religion – humanisme, ateisme og
agnosticisme. Arrangør: Humanistisk Samfund i
samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.

Borgerhuset Stationen, kl.
19.30 . Entré 75 kr.

Marts 2013
Café Promenaden, FrederiksBl.a. rapport fra arbejdsgrupper om etablering af berg Allé 58, Kl. 17.00 - 19.00
café og kulturkirken og med diskussion om medlemshvervning og kommunalvalget i november.

Tirsdag d. 5.

HOVEDSTADEN

Stambordsmøde

Tirsdag d. 5

VIBORG

Filosofisk café: Hvad er kærlighed?
Samtalerne ledes af filosof Thomas Højbjerg.

Tirsdag d. 5.

AARHUS

Åbent bestyrelsesmøde
Åbent for alle medlemmer.

Lørdag d. 16. AALBORG

Landsmøde
Se omtale på for- og bagside og i udsendt mail.

Tirsdag d. 26. AALBORG

Åbent bestyrelsesmøde
Åbent for alle nordjyske medlemmer.

Borgerhuset Stationen
Kl. 19.30 . Entré 30 kr.
Salonen, Godsbanen, Skovgaardsgade 3 - 5 (lige ved Banegården) , kl. 19.00
HK’s mødelokaler, Gartnervej
30, 9200 Aalborg SV, kl. 11.30
- 17.45
Huset, Hasserisgade 10, kl.
19.00

April 2013
Tirsdag d. 2.

HOVEDSTADEN

Stambordsmøde

Café Promenaden, Frederiksberg Allé 58, Kl. 17.00 - 19.00

Tirsdag d. 2.

AARHUS

Åbent bestyrelsesmøde

Salonen, Godsbanen, Skovgaardsgade 3 - 5 (lige ved Banegården), kl. 19.00

Åbent for alle medlemmer.
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Foredrag på landsmødet
Som ofte før byder landsmødet på et spændende, tankevækkende og måske provokerende foredrag. Denne gang arrangeret i et samarbejde mellem
Folkeuniversitetet i Aalborg og Humanistisk Samfund Aalborg.
Oplægsholder er cand.scient. og forfatter Morten Monrad Pedersen. Han
udgav i 2010 bogen ”Den 7. sans – hvorfor misforstår vi verden?” Den
handler om, hvorfor mennesker bliver overtroiske og kommer til at tro på
forkerte ideer. Morten Monrad Pedersen har beskæftiget sig med emnet i
femten år. Han har studeret den forskning psykologer, biologer, neurologer
og antropologer har lavet om emnet
Da Morten Monrad Pedersen skrev bogen, tog han på en tur gennem diverse debatfora for at diskutere bogens emner med dem, den handlede om.
Turen ændrede hans syn på religion radikalt. Dette fortæller han om i foredraget ”Fra ikke-troende til ateist: En bevægelsesfri rejse med Voltaire, giraffer og polyfillaguder.” I foredraget fortæller han om, hvad en polyfillagud
er, hvad giraffer fortæller os om religion, og hvordan relativister forlader en
lejlighed på 4. sal.
Om bogen ”Den Syvende Sans” skrev professor, dr.phil. David Favrholdt:
"Stod det til mig, ville jeg ved lov gøre Den Syvende Sans til pensum i alle
landets gymnasier og til obligatorisk læsning for såvel lærere som studerende på de danske journalistuddannelser."
Foredraget arrangeres som nævnt af Folkeuniversitet i Aalborg, er åbent for
offentligheden og der kræves derfor både tilmelding og betaling af deltagergebyr for at overvære foredraget. Brug derfor tilmeldingsblanketten i mailen, der fulgte med dette blad, så står Humanistisk Samfund for tilmelding
og betaler deltagergebyret.

Sproghjørnet: Synd
Af Jens Pihlkjær Christensen,
Hovedbestyrelsesmedlem

Forskellige religioner opererer med
vekslende grader af synd, forstået som
tanker, ord og/eller handlinger, der
står i et modsætningsforhold til et guddommeligt væsen og dettes påbud.
Den katolske kirke opfatter synd som
en tilstand og har både arvesynd og
dødssynder på programmet; den orto-

dokse kirke har som jødedommen en
noget blidere opfattelse af synden
som en handling. Islam ligger i det
store og hele på linie med dette.
Protestantismen er en blandet landhandel, men opererer ofte som katolicismen med arvesynd og endda med
dragning mod synd (concupiscentia)
som en synd i sig selv. Da synd kun
kan overkommes/sones/bortvaskes
gennem religionen selv, har man sikret
sig faste kunder i butikken med dårlig
samvittighed og i værste fald tynget af
frygt. Og det er jo egentlig synd for
disse mennesker.

Medlemsblad
I forbindelse med, at Humanistisk
Samfund forbereder en ny hjemmeside, er der ikke længere muligt at
åbne tidligere medlemsblade fra de
udsendte emails.
Du kan i stedet finde og downloade
alle medlemsblade på vores hjemmeside www.humanistisksamfund.dk
under Om Humanistisk Samfund/
Medlemsblad.
Benyt eventuelt dette link:
http://www.humanistisksamfund.dk/
om-humanistisk-samfund/
medlemsblad.html

