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Konfirmation
2013 og 2014
Mange vil gerne planlægge konfirmationen i god tid. Derfor har vi allerede
nu fastlagt tidspunkterne for Humanistisk Samfunds konfirmationer i 2013
og 2014.
I 2013 bliver konfirmationen afholdt
lørdag d. 4. maj 2013. I 2014 bliver
det lørdag d. 10. maj. Der bliver afholdt konfirmation i København, ligesom vi forsøger at afholde ceremonier
i Jylland de samme dage.

Datoen for næste ordinære landsmøde i Humanistisk Samfund er nu fastsat. Det bliver lørdag d. 10 marts fra
kl. 11.00. Landsmødet kommer til at
foregå i Valby Kulturhus på Toftegårds
Plads i København. Vi regner med, at

der både bliver spændende oplæg og
mulighed for at spise sammen om
aftenen. Der er meget mere om landsmødet i næste nummer af medlemsbladet, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

I 2012 bliver der til gengæld kun konfirmation i København. Der er 18 tilmeldte til konfirmationen i København, mens der ikke var tilstrækkeligt
tilmeldte til at afholde en konfirmation
i Jylland.

Redde hvad reddes kan?
Af Erik Bartram Jensen
Torsdag den 10 . november havde
lokalforeningen i Viborg et panelmøde
om adskillelse af stat og kirke i Danmark. I panelet deltog Humanistisk
Samfunds formand Ole Wolf og biskop
Karsten Nissen, Viborg stift.
Mødet var meget interessant. Panelets deltagere havde tydeligvis stor
respekt for hinanden, og debatten fik
karakter af en god dialog mellem forskellige positioner og holdninger til
emnet.
Mest overraskende for mig var Karsten Nissens indstilling. Han var sik-

ker på, at adskillelsen af stat og kirke
ville komme, og derfor indtog han en
meget pragmatisk holdning til processen, frem til det bliver en kendsgerning. Det var tydeligt, at han ønskede
at redde, hvad reddes kan og få det
bedste ud af den situation som den
ændrede magtfordeling i Folketinget
har skabt.
Man kan håbe på, at hans holdning er
dækkende for store dele af kirkens
repræsentanter, og dermed bidrager
til, at vores synspunkter bliver mere
positivt modtaget i det nye folketing.

Strikkeopskrift
I lyset af den kolde vintertid trykker vi
denne gang en strikkeopskrift på side
6 i bladet. Opskriften viser hvordan
man strikker en vante med den internationale humanistbevægelses logo
Happy Human.

Side 2

Fem spørgsmål - Henrik Høyer
I hvert nummer stiller vi fem faste
spørgsmål til en person, der er aktiv i
Humanistisk Samfund. Denne gang til
Henrik Høyer, 56 år, og landssekretær
i Humanistisk Samfund.

Henrik Høyer
Hvorfor meldte du dig ind i HS?
Jeg tror, at den humanistiske tanke er
den bedste ramme for en god dialog
mellem mennesker om, hvordan vi
kan forstå vores liv og indrette os med
hinanden. Dette vil jeg gerne arbejde
for at fremme. Kendskabet til Humanistisk Samfund kom fra bogen ”At leve
og dø uden religion”, en nyhedsudsendelse om humanistisk begravelse og
en artikel om humanistisk konfirmati-

Over 100 nye medlemmer
Siden Humanistisk Samfunds
landsmøde i marts har vi fået 102
flere betalende medlemmer. Det er
en stigning på over 30 %.
Vi er dermed over halvvejs mod
vores mål om 200 flere medlemmer.
Det vil kræve en stor indsats at
nå det mål. Vi håber på, at vores medlemmer vil være med
til at skaffe flere medlemmer.

on i Politiken.
Hvad er HS’s vigtigste opgave nu?
HS har to meget vigtige opgaver: At
udbrede kendskabet til humanistiske
ceremonier og at fremme indførelse af
økonomisk ligestilling mellem alle livssynssamfund. Stort set alle, jeg taler
med om vores ceremonier, synes det
lyder fantastisk godt. Der er bare ikke
ret mange, der ved, at dette alternativ
findes. Vi skal over den psykologiske
grænse for, hvad der opfattes som
meget specielt, før de relativt traditionsbundne danskere tager konsekvensen af det, de tænker og føler.
Den grænse er for længst passeret i
Norge, hvor Human-Etisk Forbund har
79.000 medlemmer, 70 fuldtidsmedarbejdere og f.eks. står for 10.000
konfirmationer hvert år, svarende til
halvdelen af de statskirkelige konfirmationer. Denne samfundsmæssige
position er kun opnået, fordi man i
Norge i midten af 70erne som en naturlig konsekvens af samfundsdebatten indførte økonomisk ligestilling af
alle godkendte livssynssamfund. HEF
får altså eksempelvis lige så meget i
statstilskud pr. medlem som den norske statskirke. Det burde være en
selvfølge i et demokratisk samfund.
Hvordan kan vi nå det mål?

tet indsats fra vores medlemmer, der
hvor de bor og i deres sociale netværk.
Vi skal distribuere egnet materiale til
at støtte denne indsats. Dels gennem
en målrettet brug af massemedierne,
så befolkningen jævnligt ser eksempler på brug af humanistiske ceremonier.
Arbejdet for økonomisk ligestilling
fremmes ved stadig kontakt til ministre og folketingsmedlemmer og gennem brug af medierne. Det vil styrke
indsatsen, hvis mange bliver aktive
f.eks. ved at skrive i elektroniske og
trykte medier og bruge personlige kontakter i det politiske liv.
Hvad laver du, når du ikke er aktiv i
HS?
Jeg er lærer på Rovvig Efterskole på
Mors med musik, dansk og samfundsfag. Min fritid fyldes op med børn og
børnebørn, langdistanceløb og musikudøvelse med ”Boel, Blegager & Høyer”, der har lækre vokalharmonier og
halvakustisk akkompagnement som
kendetegn.
Hvilken tophistorie vil du helst høre i
radioavisen?
At Folketinget har vedtaget økonomisk
ligestilling af alle godkendte livssynssamfund.

Udbredelse af kendskab til vores ceremonier opnås dels gennem en målret-
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Derfor er vi ved at lave en
ny medlemsfolder.
Folderen er til dem, der
gerne vil vide mere om
os. Og til dem, der gerne
vil give venner og bekendte mulighed for at få mere
at vide om foreningen.
Eller gerne vil gå ned på
det lokale bibliotek med
nogle eksemplarer af folderen. Vi sender en mail
med mere nyt, så snart
folderen er færdig.

Tipsmidler
Det er muligt for almennyttige
foreninger af få tilskud fra
tipsmidlerne. Man skal søge om støtte
i september måned. Vi har nu fået
besked om, at vi i 2011 modtager
56.000 kr. i støtte til vores almene
drift. Som forening har vi mange
udgifter til hjemmeside, edb-system til
medlemsadministration m.v. Takket
været tilskuddet bliver det muligt at
komme ud af 2011 med et fornuftigt
økonomisk resultat.
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Er de danske værdier kristne?
Af Ole Wolf

Næstekærlighed

Uanset om man tror på gud, så er en
lang række af vores mest centrale
værdier kristne. Denne påstand fremføres ofte i den danske debat. Den
bruges som argument for, at staten
skal give kristendommen særstatus.

Per Bilde har først i december udgivet
en bog med titlen ”Hvor original var
Jesus?” på forlaget Anis. Bogen er den
seneste i en lang række af bøger om
kristendommen, som Per Bilde gennem en menneskealder har været
forfatter til. Derudover har han også
deltaget i den offentlige debat og er
blandt andet medlem af Ateistisk Selskabs Aarhus-afdeling.

Menneskerettigheder, demokratiet,
den moderne videnskab, næstekærlighed, ja selv det sekulære samfund
fremføres som et resultat af kristen
tænkning.

mokratiet have rod i Paulus brev til
Galaterne i det Nye Testamente, hvor
der i kapitel 3 vers 28 står: ”Her kommer det ikke an på at være jøde eller
græker, på at være træl eller fri, på at
være mand og kvinde”. Dermed søsættes en lighedstankegang, som ifølge nogle er en forudsætning for demokrati. Men det er ifølge Per Bilde en
fejllæsning. Man overser sammenhængen, hvor sætningen fortsætter

Men er det rigtigt? Humanistisk Samfund har spurgt Per Bilde om dette.
Per Bilde er professor emeritus i religionsvidenskab fra Aarhus Universitet.
En lang række af de ideer, nogle beskriver som kristne, er ifølge Per Bilde
opstået før kristendommen blev til,
hos grækerne og i Romerriget.
”Demokratiet opfindes i Grækenland
og Romerriget. Den moderne videnskab og tanken om sekularisering har
også rod i græsk filosofi. Videnskab
bliver til i polemik med religionen i
Grækenland,” siger Per Bilde.
Der er altså langt fra tale om, at ideerne er kristne opfindelser. De er da
heller ikke synlige under de første
mange århundreders kristendom.
Først med renæssancen i det 16. århundrede bliver de udbredte. Det gælder for eksempel videnskabsopfattelsen.
”Tanken om menneskerettigheder
opstår med den franske og amerikanske revolution i slutningen af det 18.
århundrede og har rødder i renæssancen. De har ikke deres baggrund i biblen.”
Heller ikke tanken om ”sekularisering”
har årtusinder på bagen. Det dukker
op i forbindelse med reformationen og
bruges om statens overtagelse af kirkelig ejendom. ”Det findes ikke før
reformationen,” siger Per Bilde.

Per Bilde

Spørgsmålet ”Hvor original var Jesus?” med ordene ”for I er alle én i Kristus”.
Teksten har en kristen horisont, og
er særlig relevant, når det gælder næhandler om, at alle kristne er lige i
stekærlighedsbegrebet. Næstekærligderes religiøse forhold til Jesus og gud.
hed er ganske rigtig et betydeligt eleDen handler ikke
ment i kristenI
2005
udkommer
en
bog,
der
om en bestemt
dommen.
kæder kristendom og en række styreform.
”Biblen omtaler
Sammenkædning
et dobbelt kær- positive værdier sammen. Den
af kristendommen
lighedsbud: Du får stor betydning.
og nutidige værdiskal elske herer inspireret af en bog, der blot er 6 år
ren, din gud, og du skal elske næsten.
gammel. I 2005 udgav Rodney Stark
Men det findes allerede i den jødiske
”The Victory of Reason. How Christianibibel, det vi i dag omtaler som det
Gamle Testamente. Tanken om næste- ty led to Freedom, Capitalism, and
Western Succes”. Bogen har haft stor
kærlighed forekommer også i græsk
indflydelse på danske tænkere som
og tidlig jødisk litteratur. NæstekærligKai Sørlander, Lars Christiansen og
hed er i virkeligheden universel. Det
findes mange steder, ikke kun i græsk, Lars Sandbech.
jødisk eller kristen kultur.”
En bog fra 2005
Nogle argumenterer med bibelcitater
for, at en række værdier har rod i kristendommen. For eksempel skal de-

”Bogen har haft et stort medløb. Selvom det er en absurd påstand, at tanker ligger i svøb det nye testamente,
men først kommer frem i det 16. - 18.
århundrede,” siger Per Bilde.
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Holdningsværksted
I HS vil vi meget gerne have kontakt
med vores medlemmer, og et af midlerne er selvfølgelig at holde møder.
Holdningsværkstedet var fra bestyrelsens side dels et forsøg på at indvie
medlemmerne i de overvejelser, vi for
tiden gør os på en række områder, og
dels at inddrage de tilstedeværende i
den debat om små – men for os væsentlige – emner, der finder sted i HS
forskellige ceremoni- og arbejdsgrupper. Nogle finder det interessant at
være med i en forening, hvor man har
mulighed for at sætte sit præg på den
politiske og ceremonielle dagsorden
uden nødvendigvis at arbejde i bestyrelsen. Det gav mødet mulighed for.
Indledningsvis fortalte Ole Wolf og Sidsel Kjems om strategien mht vores
ønske om at opnå anerkendelse som
livssynssamfund og om at begrænse
folkekirkens privilegerede status i landet. Jørgen Oldenburg beskrev LIVsRUM-gruppens arbejde med at få opført eller indrettet livssynsneutrale

ceremonirum, og efter frokosten gik vi
så over til brainstorms, hvor 6 grupper
i sessions på 3 kvarter drøftede nogle
af de aktuelle problemstillinger, vi står

og om, hvorledes humanismen kommunikeres i ceremonierne.
De fremmødte var både helt nye, nye

Gruppearbejde om læserbrevsskrivning

med. Der var oplæg om at skrive taler
til ceremonierne, om valg af tekster og
sange, om etiske dilemmaer, om et nyt
ritual i forbindelse med solhverv, om
at deltage i debatten med læserbreve

og gamle medlemmer. De nye medlemmer sagde, at de havde fået et
positivt indtryk af en engageret forening. Vi gamle rotter syntes, der kom
nye synspunkter frem – og det var
målet. Old.

Medlemskontakten: Prisen for ceremonier
Under denne rubrik behandler vi
spørgsmål og henvendelser fra medlemmer – eller andre – som tager fat i
et principielt aspekt af vores arbejde,
og som derfor lægger op til et svar fra
bestyrelsen.
Det skal ingen hemmelighed være, at
vi er kede af, at vi ikke kan udføre ceremonierne for en lavere pris for vores
medlemmer. Men som situationen er
for øjeblikket, har vi desværre ikke
noget valg. Vi er nødt til at tage penge
for vores indsats, fordi indtægten herfra sammen med medlemskontingentet er vores eneste indkomst, og selv
en lille forening som vores, der drives
på frivillig basis, har faktisk en del omkostninger.
Når vi f. eks. ønsker myndighedernes

godkendelse, skal der fremsendes
regnskaber, som er godkendt af en
autoriseret revisor, og når vi skal holde
møder eller forestå ceremonier, har vi
ofte betragtelige rejseomkostninger. Vi
har jo besluttet, at ceremonierne skal
koste det samme uanset, hvor i landet
de finder sted, men transportudgiften
kan æde en betragtelig del af prisen.
Den person, der forestår ceremonien,
får også et honorar. Men hvorfor det,
når nu arbejdet er frivilligt? Fordi ikke
alle celebranter kan tage sig tid, men
må købe sig fri på deres arbejdsplads.
Vi ønsker nemlig ikke, at det ligger
som et underforstået krav til vores
frivillige, at de skal tilhøre et økonomisk lag, hvor man har råd til at sige
nej til en dagløn, fordi en ceremoni

kræver det. Endelig siger alle med
erfaring fra frivilligt arbejde, at det er
nødvendigt med påskønnelse, hvis
man skal fastholde arbejdsstyrken.
Det kan være i form af fester eller efteruddannelse eller alle mulige andre
ting, men vi har altså valgt det enkleste virkemiddel: penge. Det skal til slut
bemærkes, at mange frivillige beder
om nedsat honorar og selv afholder
udgifter, de faktisk kunne få refunderet. Og alligevel mangler vi penge! Så
derfor koster det stadigvæk noget at
få arrangeret en ceremoni.
old.
Har du et spørgsmål til HS, så skriv til
Ole Wolf på
ow@humanistisksamfund.dk.
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Sidmennt – En inspirerende succes
I serien om organisationer, vi arbejder
sammen med gennem vores medlemskab af EHF — European Humanist
Federation, er vi denne gang nået til
islandske Sidmennt.
Sidmennt er navnet på den islandske
etiske og humanistiske forening. Det
er en organisation med en stærk gennemslagskraft i en nation, hvis
315.000 indbyggere gang på gang får
den øvrige verden til at måbe over den
åndelige energi og dristighed, der lægges for dagen.
Det gælder også Sidmennt, der siden
starten i 1989 som en privat arrangeret borgerlig konfirmationsfest, er vokset, så de i 2011 afholdt fire konfirmationsceremonier, to i Reykjavik og to
ude i landet. Der er nu 11 uddannede
celebranter, og de dækker hele spektret af ceremonier fra navnefest og
konfirmation til bryllup og begravelse.
Udover konfirmationerne forestod man
i 2010 i alt 23 ceremonier.

2009, hvor en nydannet regering havde indkaldt Altinget til samling – som
sædvanlig indledt ved en særlig gudstjeneste, hvor biskoppen taler og de
65 altingsmedlemmer bagefter vandrer i en lang række fra domkirken til
Altingssalen. Sidmennt inviterede simpelthen samtlige politikere til et alternativt, sekulært arrangement, hvor en
filosof talte om de etiske krav i politik.
Fire politikere indfandt sig under kolossal medieopmærksomhed og debatten om adskillelse af kirke og stat
fik ny næring. Ifølge Sidmennts hjemmeside er det nu to tredjedele af befolkningen, der går ind for denne tanke. Sammenholdt med, at 80% af islændingene står som medlemmer af

kirken, må mange af dem altså samtidig sympatisere med forestillingen om
den sekulære stat. Det ser ud som
om, det er Sidmennts fremstød, der
har vundet genklang. Successen i
2009 er naturligvis fulgt op med et
tilsvarende arrangement ved hver ny
altingssamling. Ved den seneste deltog 13 altingsmedlemmer fra fire af
de fem politiske partier i Sidmennts
møde. Det er en idé, der lægger op til
efterfølgelse!
Sidmennts hjemmeside (http://
sidmennt.is/english) har en glimrende
orientering på engelsk.
old.

Lige som HS i Danmark har Sidmennt
modtaget støtte og praktisk hjælp fra
Human-Etisk Forbund i Norge, men de
har selv formået at skabe sig en position som en organisation, hvis ceremonier og øvrige initiativer nyder mediernes bevågenhed og befolkningens
opbakning i bestræbelsen på at adskille religion og stat.
Et markant initiativ blev introduceret i

Fra Sidmennts møde med parlamentarikerne i 2010

Rum til etiske diskussioner
I Humanistisk Samfunds hovedbestyrelse arbejder vi blandt andet med det
vi kalder "Rum for etiske diskussioner". Det er tænkt som et initiativ til at
støtte arbejdet i lokalforeningerne,
som vi ser som meget vigtige for at
fremme humanismen i Danmark. Flere
lokalforeninger er godt i gang, og kan
virke som inspiratorer for andre.
Det første meget konkrete tiltag er, at

vi gerne vil udarbejde et katalog med
emner og foredragsholdere/indledere/
debatører og lignende, der kan bruges
af lokalforeningerne som inspiration til
lokale møder. Det kan selvfølgelig også tænkes, at nogle af emnerne vil
blive brugt til møder regionalt eller
nationalt.
Så har du kendskab til oplagte emner/
personer, hører vi gerne fra dig. Det

kan være, du har deltaget til et møde
med et interessant emne/person, har
læst noget spændende eller måske
selv har lyst til at byde ind med et emne, som du mener kan høre med til
emnebanken.
Gode ideer og emner kan sendes til
Asger Bertram, mail
ab@humanistisksamfund.dk, eller ring
på telefon 40 28 38 78.
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Der sker! - Kalender for januar og februar
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I januar og februar afholdes en række lokale
møder. Tid og sted er endnu ikke fastlagt.
Der vil blive sendt mail ud lokalt, når vi ved
mere.
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Man kan også løbende følge med i
kommende møder på vores hjemmeside,
www.humanistisksamfund.dk.
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Afholder møder både i januar og februar, blandt andet
om skole og livssyn. Når tid og sted er fastlagt, kan det
ses på www.humanistisksamfund.dk.
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Vanter
Human Etisk Forbund i Norge har
mange gode ideer.
En af dem er at
udarbejde en strikkeopskrift på en
god vante, prydet
med det internationale humanist-logo,
The Happy Human.
Hanne Larsson, der
er formand for Lokalforeningen af
HS i hovedstadsområdet, har påtaget sig at oversætte opskriften og
selv strikke en model til inspiration og
efterfølgelse
(model kan ses på
forsiden).
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Humanistisk Samfund
Nansensgade 35, st. th.
1366 København K
www.humanistisksamfund.dk
Telefon: 42 43 20 10
E-mail: kontakt@humanistisksamfund.dk
Bladet redigeres af: Ole Wolf (ansv.), Jørgen Oldenburg,
og Rainer Verhoeven.
Kommentarer og ideer til bladet er velkomne.

Det er givende at være aktiv
Af Sidsel Kjems
For mig er arbejdet i Humanistisk Samfund både givende, spændende og
vigtigt. I Humanistisk Samfund møder jeg andre, der ligesom jeg, synes
at det har stor betydning, at man skal kunne leve sit liv fuldt og helt uden
religiøs indblanding.
Jeg har været aktiv siden april 2010 hvor jeg blev valgt ind i Hovedbestyrelsen. Jeg er foreningens kasserer, hvor jeg arbejder med at forbedre
vores økonomi via fx fundraising og øget medlemstal.
Jeg er også meget politisk interesseret og er med i en gruppe, som arbejder politisk med adskillelse af kirke og stat. Det arbejde føler jeg er
enormt vigtigt, fordi Humanistisk Samfund kan blive en vigtig stemme i
debatten om sammenblandingen af politik og religion i Danmark.
Jeg kan varmt anbefale dig at blive aktiv og det er masser af arbejde at
tage fat på.
Har du lyst til at blive aktiv?
Har du lyst til at være med til at drive og udvikle Humanistisk Samfund?
Humanistisk Samfund er stadig en ny forening og arbejdet i foreningen er
båret af frivillige, aktive medlemmer. Vi vil meget gerne have dig med på
holdet, hvis du har lyst til at bruge lidt af din tid på frivilligt arbejde i Humanistisk Samfund.
Der er masser af arbejde at tage fat på: både i lokalforeningerne, på
landsplan, i ceremonigrupperne og i arbejdsgrupperne og vi har brug for
alle typer af hjælp.
I Lokalafdelingerne kan det fx være:


At lave et debatmøde om fx religionsundervisning i Folkeskolen
eller sammenblanding af religion og politik



At lave et medlemsmøde/fyraftensarrangement for medlemmer



At kontakte lokalpolitikere vedr. lokale politiske forhold (fx konfirmationsundervisning i skoletiden eller begravelsespladser)



At starte en ny lokalforening hvis der ikke er en lokalforening i dit
område (fx Fyn)
På landsplan kan det fx være


At bistå med at opdatere og forbedre vores hjemmeside



At være med i fundraisinggruppen



At deltage i aktiviteter som gør, at vi får flere medlemmer


At starte en arbejdsgruppe om et konkret indhold
I Ceremonigrupperne kan det fx være


At hjælpe konfirmationsgruppen frem mod konfirmation i maj 2012



At blive bryllups- og navngivningscelebrant


At blive ceremonileder for begravelser
Humanistisk Samfunds arbejdsgrupper


LIVsRUM (v. Anna Balk-Møller)


Begravelsespladser (v. Jens Broe)
Hvis du vil være aktiv, så skriv til kontakt@humanistisksamfund.dk, så
sender vi det videre til rette vedkommende.

