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Den store dag
På de to første rækker i den store sal
på kulturhuset Islands Brygge sidder
21 konfirmander. I ugerne op til ceremonien har de øvet på deres indslag,
som på denne lørdag skal opføres for
ca. 230 forventningsfulde forældre,
bedsteforældre, søskende og venner.
To af dem holder tale og hele gruppen
fremfører ”Imagine” med guitar og
flerstemmigt kor straks efter fulgt af
”I’m yours”. Et nummer, der blev sunget og spillet i hver pause på en af
kursusweekenderne i foråret.
Efter konfirmandernes indslag forklarede dagens taler, Rune Engelbreth
Larsen, forskellige aspekter af konfirmationen. Han roste, at disse 21 humanistiske konfirmander alle har truffet et vigtigt valg frem for at følge med
strømmen. ”I dag bekræfter I retten til

Velkommen til
et nyt medlemsblad
Hidtil har Humanistisk Samfund
med jævne mellemrum udsendt et
nyhedsbrev. Fra nu af laver vi et
egentligt medlemsblad. Det udkommer hver anden måned med nyheder om vores arbejde, mødekalender og portrætter af medlemmer.
Det bliver dog af økonomiske årsager stadig i elektronisk form.
Vi har lavet et medlemsblad, fordi
medlemmerne fortjener et bedre
indblik i foreningens arbejde. Vi håber, det vil blive godt modtaget.
Ole Wolf
Formand

selv at mærke efter og finde jeres
egen vej. Retten til selv at tænke jer
om. Retten til at tro, hvad I selv vil tro.
Retten til at tvivle. Retten til at stritte
imod” lød Runes afslutning.
Som afslutning fik konfirmanderne
overrakt kursusbevis og en gave af
deres undervisere Marie Louise Petersen og Henrik Lodberg Olsen.

Det er et stort logistisk og pædagogisk arbejde at arrangere humanistisk
konfirmation. Stor tak til alle der fik
arrangementet til at lykkes. Konfirmationsgruppen får brug for flere hænder, især hvis vi skal tilbyde to hold
næste år. Hvis man er interesseret,
kan man kontakte Lene Friis,
lf@humanistisksamfund.dk.

Konfirmanderne kommer ind i ssalen

S, SF og Rad. V vil adskille kirke og stat
S og SF vil efter valget nedsætte en
kommission, der skal adskille kirke og
stat ved at udarbejde en kirkeforfatning og bliver støttet af de radikale.
Forslaget får også støtte fra Humanistisk Samfund, da en kommission vil
være et markant skridt mod adskillelse af kirke og stat.
Det er foreningens vurdering, at det er
meget sandsynligt, at der kommer en
kommission. ”Adskillige borgerlige
folketingskandidater ønsker også at
adskille kirke og stat,” siger talsmand
Thorkild Svendsen. Men Humanistisk
Samfund er bekymret for, hvordan
kommissionsarbejdet skal forløbe.

”For os er det vigtigt for statens og
borgernes skyld, at kirke og stat bliver
adskilt. I et moderne samfund skal
staten være religiøst neutral. Det må
så være op til hver enkelt at bygge en
tro ovenpå,” siger Thorkild Svendsen.
”Vi er bekymrede for, at dette bliver en
kirkekommission, der skal finde ud af,
hvad der er bedst for kirken. Kommissionen skal finde ud af, hvad der er
bedst for hele samfundet.”
”Samtidig er det vigtigt for os, at det
bliver en hurtigt arbejdende kommission. Stærke kræfter i kirken er imod
forslaget, og vi frygter, de vil arbejde
på at trække sagen i langdrag.”

Side 2

Fem spørgsmål
I hvert nummer stiller vi fem faste
spørgsmål til en person, der er aktiv i
Humanistisk Samfund. Denne gang til
Ole Wolf, nyvalgt formand for Humanistisk Samfund. Ole Wolf er 41 år og
bor i Århus.

fyldte 40, blev jeg certificeret som ceremonileder.
Hvad er HS’ vigtigste opgave nu?
Vi har tre store opgaver. Vi skal fortsætte med at lave gode ceremonier.
Jeg bliver glad, når jeg tænker på,
hvordan vi hjælper sørgende efterladte
eller unge, der har brug for et alternativ til kammeraternes konfirmation.
Den anden store opgave er, at få adskilt kirke og stat. En ordentlig stat
skal være lige for alle, en bestemt tro
skal ikke favoriseres. Der er meget at
tage fat på, f.eks. kristendomsundervisningen i folkeskolen.

Ole Wolf
Hvorfor meldte du dig ind i HS?
Jeg har i mange år tænkt, at der var
brug for ceremonier på et ikke-religiøst
grundlag. Allerede som 25-årig sagde
jeg, halvt i spøg, til mine venner, at når
jeg blev ældre, som 40-årig, ville jeg
afholde sådanne ceremonier. Så da
jeg opdagede, at Humanistisk Samfund var blevet stiftet, meldte jeg mig
ind med det samme. Og en uge før jeg

Den tredje opgave er at få organisationen til at fungere bedre. Der er tusinde
ting, der kan blive bedre: kommunikationen med medlemmerne, kontakten
til lokalafdelingerne, vores hjemmeside – listen er lang. Den organisatoriske opgave kommer desværre til at
tage meget tid det næste år. Nogle vil
nok synes, det er vigtigere, at vi får
medieomtale, så vi kan få flere medlemmer. Det skal vi også arbejde på,
men det nytter ikke noget, at vi får
flere til at melde sig ind, hvis de bagefter bliver skuffede på grund af vores
børnesygdomme.

Hvordan kan vi nå det mål?
Hårdt arbejde! Der er desværre en del
ting, der ikke bare kan løses på en
formiddag. Men hvis vi får inddraget
de medlemmer, der vil gøre en frivillig
indsats, skal det nok gå. Og så tror jeg,
vi kan få en kraftig medlemsfremgang,
hvis vi kan få medlemmerne til at hverve nye medlemmer. Alle kender en del
personer med samme livssyn, som
kan tænkes at ville støtte os.
Hvad laver du, når du ikke er aktiv i
HS?
Jeg arbejder i en kommunal kulturafdeling. I min fritid nyder jeg at gå og
pusle i min dejlige kærestes kolonihave. Jeg har også spillet bridge og fulgt
en del kurser på Folkeuniversitetet,
men jeg må indrømme, at det ikke
bliver til så meget lige nu. Humanistisk
Samfund tager en del tid.
Hvilken tophistorie vil du helst høre i
radioavisen?
Der er mange. Set fra Humanistisk
Samfunds synsvinkel vil jeg selvfølgelig helst høre ”Folketinget vedtager at
ligestille livssynssamfund med trossamfund”. I et større perspektiv vil
”Klimakatastrofe afværget efter folkeligt pres” være en rigtig god nyhed.

Hospitaler åbner deres kapeller
Sygehuskapellerne åbnes for bisættelse af andre end patienter efter henvendelse fra Humanistisk Samfund.
I mange år har det på de fleste af landets sygehuse været sådan, at kapellerne kun blev benyttet til patienter.
Denne tradition er imidlertid ved at
blive ændret efter en henvendelse fra
Humanistisk Samfund til landets hospitaler.
Vi har måttet konstatere, at det kan
være et problem at finde lokaler, der

passer til vores begravelser. Rummet
bør være uden den religiøse udsmykning, der præger de fleste kirkegårdskapeller. Det er stødende, hvis omgivelserne er i modstrid med afdødes
livssyn.
I modsætning hertil er hospitalskapellerne ofte renset for religiøs symbolik,
eller den er let at fjerne. Patienterne
har forskellig kulturel baggrund, og det
imødekommer sygehusene ved at optræde neutralt.

Humanistisk Samfund har derfor skrevet til alle landets hospitaler og spurgt,
om de vil stille deres kapel til rådighed. En lang række har sagt ja, og det
er vi meget glade for. Dermed bliver
det muligt for den ikke-kristne del af
befolkningen at finde passende rammer for afskeden med deres nærmeste.
Listen over sygehusene kan findes på
www.humanistisksamfund.dk
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Landsformand Ole Wolf holder oplæg. Herefter
orienteres om efterårets og vinterens
aktiviteter.
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Første foredrag er med Dennis Nørmark om ”Darwin og humanismen”.
Med Arternes oprindelse forklarede
Darwin menneskets og dyrenes udvikling uden indblanding fra gud. Humanismen er vokset ud af fritænkning.

Til sidst holder Malene Busk foredrag
om ”Etik uden Gud”. Foredragsholderen synes, det er interessant at opsøge krydsfeltet mellem teoretiske erkendelser og aktuelle begivenheder.
Alle foredrag finder sted på Aalborg
Universitet. Hvert foredrag koster 95
kr., de fire foredrag samlet 350 kr.
Tilmedling på www.fuaalborg.dk.

I næste foredrag, ”Gud sidder i hjernen”, sætter Dennis Nørmark gud på
darwinistisk formel. Han forklarer med
udgangspunkt i viden om hjernen,
hvordan det kan være smart at tro på
noget, der måske slet ikke findes.

Ny bestyrelse i Viborg

Derefter følger ”Den syvende sans –
Hvorfor misforstår vi verden?”. Her
viser cand. scient. Morten Monrad
Pedersen ved hjælp af eksempler og
forskning i vores tænknings faldgruber, hvorfor vi bliver overtroiske.

Efterår med møder
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Aarhus
Sådan foregår en humanistisk konfirmation
Tid og sted endnu ikke fastlagt, oplysningerne
vil blive offentliggjort på
www.humanistisksamfund.dk.

Foredrag på folkeuniversitetet
Humanistisk Samfund Aalborg arrangerer i samarbejde med Folkeuniversitetet en foredragsrække om ”Livssyn
uden Gud” fra 21/9—19/11.
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Humanistisk Samfund i Viborg har
afholdt ordinær generalforsamling og
valgt ny bestyrelse. Afdelingen
planlægger filosofisk cafe, debatmøder og foredrag i efteråret.

Lokalafdelingen i Århus har holdt
ordinær generalforsamling og valgt
ny bestyrelse. Afdelingen planlægger
at holde informationsmøder om
humanistiske ceremonier i efteråret.

Ny i bestyrelsen
Dennis Nørmark har af personlige årsager været nødt til at udtræde af Hovedbestyrelsen. I stedet indtræder
Marie Louise Petersen. Marie Louise
har været ceremonileder for begravelser og underviser ved dette års konfirmation. Hun er folkeskolelærer og bor
i København.

Ny afdeling i Hovedstaden
Der er igen en aktiv lokalafdeling i København. Den 26. april blev der afholdt stiftende generalforsamling i
Humanistisk Samfund Hovedstaden.
Lokalforeningen planlægger en række
arrangementer i efteråret.

Begravelsespladser
Århus Kommune har besluttet at etablere livssynsneutrale begravelsespladser. På Vestre Kirkegård vil der blive
etableret en ny afdeling uden religiøse
symboler. Beslutningen kommer efter
pres fra Ateistisk Selskabs lokalafdeling og medieomtale af sagen.

Humanistisk Samfund

Konfirmandens tale

Nansensgade 35, st. th.
1366 København K
www.humanistisksamfund.dk

Ved årets humanistiske konfirmation holdt to af konfirmanderne tale
på vegne af holdet. Her er Franciska Brodersens tale.

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.

Mange mennesker har set skeptisk på mig, efter de har hørt min lange forklaring, på det uundgåelige spørgsmål man bliver stillet alt for
mange gange, når man som 13 - 14-årig skal smalltalke med fremmede mennesker. Skal du så konfirmeres i år?
Sådan vil spørgsmålet lyde, og når jeg så sukker dybt, og begiver mig
ud i en uendelig forklaring omkring Humanistisk Konfirmation, sender de mig et uforstående blik. For de kender kun til den traditionstro
kirkelig konfirmation og sætter stort spørgsmålstegn ved, hvad det
egentligt er for noget, det der Humanistisk Konfirmation? Hvad tror
man så på?
Jo, Humanismen er jo ikke ligefrem en trosretning, mere en ideologi
eller et livssyn – men ja, hvis jeg skal skære det ud i pap, så simpelt
så alle kan forstå det, inklusivt mig selv, så vil jeg starte med at oversætte det til engelsk.

Franciska Brodersen

For ”human” betyder jo menneske, at være human – at være menneskelig, så jeg tror jeg taler på alle disse vidunderlige menneskers
vegne når jeg vil svare således: Jeg tror på mennesket, jeg tror på
båndene mellem dem, jeg tror på kærligheden og glæden ved at føle
sig som en del af et fællesskab som vores, et fællesskab, hvor man
føler sig hjemme. Jeg tror på ansvar, respekt, ligeværd og menneskerettigheder. Vi har lært, snakket, diskuteret og været aktive omkring
emner som etik, menneskerettigheder, rusmidler, identitet, og humanisme.
I den alder vi er i nu, har vi alle travlt med at pakke vores kufferter,
forberede os på at blive voksne. Hele tiden ryger der nye ting ind i og
ud af den kuffert. Den kan være overfyldt eller pludselig føles helt
tom, men jeg er ret sikker på, at vi alle 21 har mindst tre ting tilfælles
i vores kufferter, tre ting som vi har været så heldige at modtage her i
den Humanistiske Konfirmationsgruppe:
Viden om humanismen, om os selv og en masse nye gode venner i et
fællesskab vi føler os hjemme i. Så vi vil gerne sige tak for muligheden, tak for at vi har fået denne unikke oplevelse med på vejen, med
i kufferten.

Generalforsamling i Genova
European Humanist Federation holdt
generalforsamling i Genova.
Mødet fandt sted i Genovas pragtfulde
Palazzo Ducale den 6. til 8. maj. Fra
Humanistisk Samfund deltog Rainer
Verhoeven. Mødet viste hvor forskellig
situationen er for de humanistiske
organisationer i Europa. I Italien oplever man f.eks., at retten til abort og
andre medicinske ydelser er under

pres, fordi flere og flere kristne påberåber sig samvittighedsbeskyttelse og
nægter at medvirke. Mange af disse
sager afgøres på europæisk plan, når
f.eks. menneskerettighedsdomstolen
underkender national praksis. Mødet
understregede derfor også, at det er
vigtigt, at Humanistisk Samfund er
medlem af en tværnational organisation som European Humanist Federation.

Rainer Verhoeven

