
skaffe et eller to med-

lemmer. Alle kender 

nogle, som har sam-

me livssyn som en 

selv. Derfor fokuserer 

vi i dette medlems-

blad på, hvorfor man 

bør være medlem og 

vi kommer med ek-

sempler på, hvor-

dan man kan 

skaffe flere med-

lemmer. 

Tid til forandring? 
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flere betalende medlemmer. Det er en 

fremgang på 29 %. Det er flot for en 

ny og endnu ret ukendt organisation. 

Hovedbestyrelsen har sat som mål, at 

vi skal have 200 flere betalende med-

lemmer inden nytår. Vi er altså næ-

sten halvvejs. 200 flere medlemmer 

vil give os en bedre økonomi, hvad er 

nødvendigt for at kunne igangsætte 

flere aktiviteter. 

Derfor vil vi godt opfordre dig til at 

Som beskrevet i artiklen ovenfor er 

forholdet mellem stat og kirke nu på 

dagsordenen, og Humanistisk Sam-

fund vil forsøge at påvirke udvalget. 

Der er to ting, der kan give politisk 

gennemslagskraft: At man har argu-

menterne i orden, og at man har man-

ge medlemmer. Det første har vi alle-

rede. Men det vil være rart, hvis vi 

også havde flere medlemmer. 

Vi har de sidste 7 måneder fået 96 

Første opgave bliver at påvirke det 

kommende kirkeudvalg. 

Vi vil have et udvalg, hvor hele befolk-

ningen er repræsenteret. Der skal 

ikke være overvægt af kirkelige. 

Udvalgets 

kommissori-

um skal fo-

kusere på 

forholdet 

mellem stat 

og kirke, ikke 

blot på kir-

kens interne 

forhold. 

Derudover vil vi selvfølgelig selv have 

sæde i udvalget. Vi er (sammen med 

Ateistisk Selskab) de naturlige repræ-

sentanter for de 500.000 danskere, 

der hverken er medlem af folkekirken 

eller noget andet trossamfund. Vi skal 

med fordi - det er tid til forandring. 

Valget er overstået. Humanistisk Sam-

fund kæmpede for at få valgt folke-

tingsmedlemmer, der støttede adskil-

lelse af kirke og stat. Nu kan resulta-

tet gøres op. 61 folketingsmedlemmer 

er helt eller delvist enige i, at kirke og 

stat skal adskilles. Der er tilhængere 

af adskillelse i alle partier. Listen over 

tilhængerne kan ses på 

www.humanistisksamfund.dk under 

politik.   77 er imod adskillelse, 4 sva-

rer hverken for eller imod og 33 har 

ikke oplyst deres holdning. 

Det er selvfølgelig ikke kun Humani-

stisk Samfunds fortjeneste. Men un-

der valgkampen blev antallet af hits 

på vores hjemmeside seksdoblet. I alt 

var 2.750 inde på siden under valget. 

Nyt regeringsgrundlag 

Manu Sareen er ny kirkeminister. Det 

er Humanistisk Samfund meget glade 

for. Manu Sareen har fortalt både os 

og altinget.dk, at han er enig i, at kir-

ke og stat skal adskilles. 

Ifølge regeringsgrundlaget skal der 

nedsættes et udvalg, der skal se på 

kirkens fremtidige styrelse. Regerings-

grundlaget henviser til Grundlovens 

paragraf om, at ”Folkekirkens forfat-

ning ordnes ved lov”, men understre-

ger også, at folkekirken har en sær-

status i det danske samfund. 

Det er altså uklart, om der kun skal 

ske små ændringer, eller om vi vil få 

et markant skridt mod adskillelse af 

kirke og stat. Det er langt fra sikkert, 

at det er nu, det er tid til forandring. 

Til trods for dette vil Humanistisk 

Samfunds forsøge at påvirke det kom-

mende arbejde. Det er kun 1 – 2 gan-

ge hvert århundrede, at det politiske 

system er villigt til at se på forholdet 

mellem kirke og stat. Når det endelig 

sker, skal vi forsøge at få indflydelse. 

96 
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Nye medlemmer Tema: Flere medlemmer 
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værdier og konfirmationskonceptet for 

alvor bliver synligt i befolkningen. Min 

drøm er, at vi kommer til at se en øget 

tilstrømning til humanistisk konfirmati-

on også pga. vores positive humanisti-

ske livssyn og ikke kun fordi vi udgør 

et alternativ til kirkelig konfirmation.    

Hvad laver du, når du ikke er aktiv i 

HS? 

Til daglig arbejder jeg som ingeniør i 

en stor høreapparatsvirksomhed. Jeg 

arbejder med at udvikle og teste nye 

høreapparater, der f. eks kan forbedre 

mulighederne for kommunikation i 

støjende omgivelser, hvilket er et af de 

største problemer, man har som høre-

hæmmet. Derudover har jeg en 10-

årig søn, der på en dejlig måde udfor-

drer mine humanistiske værdier på 

hjemmeplan. 

Hvilken tophistorie vil du helst høre i 

radioavisen? 

”De fem største byer i Danmark har nu 

selvstændige humanistiske konfirmati-

onskurser og ceremonier” Derudover 

vil jeg gerne høre en historie om, at HS 

er gået i spidsen for at forsvare grund-

læggende rettigheder for en trængt 

minoritetsgruppe i Danmark. 

I hvert nummer stiller vi fem faste 

spørgsmål til en person, der er aktiv i 

Humanistisk Samfund. Denne gang til 

Henrik Lodberg, 45 år, og er en af de 

meget aktive medlemmer af Humani-

stisk Samfunds konfirmationsgruppe.  

Hvorfor meldte du dig ind i HS? 

Da jeg meldte mig ud af folkekirken, 

havde jeg brug for at definere, hvad 

jeg så var. På samme tid havde jeg 

gået og ærgret mig over, at en del kon-

firmander jeg talte med, kun var halv-

fornøjede over deres kirkelige konfir-

mation, da de lukkede øjnene for det, 

der ikke gav mening for dem. Humani-

stisk Samfund blev derfor foreningen 

som kunne være med til at udfylde 

disse to behov for mig.   

Hvad er HS’s vigtigste opgave nu? 

En stor opgave er at forklare de positi-

ve humanistiske værdier. Jeg tror, vi tit 

bliver mistolket p.gr.a. vores tydelige 

sekulære agenda med f. eks adskillel-

se af kirke og stat. Vi skal både kunne 

forklare, at vi ønsker at fjerne privilegi-

er fra folkekirken i ligestillingens navn 

samtidig med, at vi anerkender det 

enkelte menneskes religiøsitet. Udfor-

dringen for humanismen er blandt 

andet, at det kræver en indsigt for at 

forstå andre menneskers kultur og 

måde at tænke på. Indsigten skal bru-

ges til dels at kunne være fortaler for 

mere medmenneskelige værdier og 

rettigheder og dels at bygge broer og 

bidrage til øget tolerance mellem men-

nesker. 

Hvordan kan vi nå det mål? 

Mere synlighed i samfundsdebatten 

samt flere medlemsmøder med formål 

at fremme oplysning og etisk refleksi-

on. Derudover ligger arbejdet med 

konfirmanderne mig varmt om hjertet. 

Min mavefornemmelse er, at potentia-

let for humanistisk konfirmation er 

rigtig stort men, at vi først får de store 

gennembrud om nogle år, hvor vores 

Henrik Lodberg 

Fem spørgsmål - Henrik Lodberg 

Side 2 
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Hvor finder vi nye medlemmer?  

En halv million danskere er ikke med-

lem af noget trossamfund. De fleste af 

dem ser ikke tilværelsen som resultat 

af overnaturlige magters indgriben. I 

stedet har de den humanistiske hold-

ning, at mennesker skal leve gode liv 

på egne præmisser og vise ansvar for 

hinanden og kommende generationer.  

Den samme halve million vil før eller 

siden få brug for en ceremoni, når de 

eller deres nærmeste står ved en af 

livets store overgange. Og de ser for-

modentlig ingen grund til, at stat og 

religion skal være blandet sammen 

som i den danske folkekirke. 

For at få flere medlemmer, skal vi alt-

så ikke overbevise nogen om, at de 

har en forkert tro. Vi skal blot samle 

dem op, der allerede er enige med os.  

Vi skal med andre ord fortælle dem, at 

vi har brug for deres støtte. 

Det er nu, at forholdet mellem kirke og 

stat er på dagsordenen. Vi forsøger at 

påvirke politikerne til vidtgående refor-

mer, og medlemsfremgang vil give os 

større gennemslagskraft. 

Ved at blive medlem støtter man sam-

tidig vores arbejde med at tilbyde cere-

monier ved fødsel, overgangen til pu-

bertet, ægteskab og død. Vi opfylder et 

vigtigt behov for at kunne markere de 

store overgange i livet i en ikke-religiøs 

ramme. 

Hvordan skaffer man så i praksis nye 

medlemmer? De fleste vil nok gå for-

sigtigt frem, i respekt for at nogle ikke 

har lyst til at være medlem. Men ingen 

bliver sure over en venlig forespørgsel. 

Rundt omkring i bladet kan du se, 

hvad andre har gjort for at skaffe med-

lemmer. Og husk: Der skal ikke så 

meget til. Hvis hvert medlem skaffer ét 

nyt medlemmer, så er vi pludselig dob-

belt så mange medlemmer. Og mange 

vil godt kunne finde 2 - 3 nye medlem-

Humanistisk Samfund ligner ikke no-

get, vi ellers kender i Danmark. På en 

måde er vi en politisk græsrodsorgani-

sation, men vi arbejder for en speciel 

sag, adskillelse af kirke og stat. Samti-

dig arrangerer vi ceremonier som bryl-

lup og begravelse på et ikke-religiøst 

grundlag, hvad er nyt herhjemme. 

Derfor er der en del, der nok deler vo-

res ikke-religiøse verdensopfattelse, 

men alligevel ikke kan se, at forenin-

gen er nødvendig. 

De er enig i, at i ideel verden bør kirke 

og stat være adskilte. Men er det vig-

tigt? Ja, det er det. Over en million 

danskere er ikke medlem af folkekir-

ken.  Det er ikke rimeligt, at deres livs-

syn har andenrangs status her i lan-

det. Det er ikke i orden, at 7-årige ikke-

lutherske børn i folkeskolen får at vi-

de, at deres tro/livssyn er så mærke-

ligt, at de andre elever først må under-

vises i det i de ældste klasser. 

Andre indvender, at de er bange for, at 

vi får en aggressiv religiøsitet efter 

amerikansk mønster, hvis vi afskaffer 

folkekirken. Det skete nu ikke i Sveri-

ge. Og man må heller ikke glemme, at 

livets store spørgsmål kræver engage-

ment og passion. En adskillelse af 

kirke og stat vil få flere til at forholde 

sig aktivt til livets store spørgsmål. 

En del tænker, at man da selv kan 

arrangere sine ceremonier. Men det er 

ofte en god ide at få hjælp fra en ude-

fra ved livets store overgange. Han 

kan sætte ord på nogle vigtige ting. 

F.eks. kan han ved en begravelse 

hjælpe med at huske gode ting ved 

afdøde, hvor den sidste tids svære 

sygdom måske ellers fylder meget. 

Vi er ikke som de andre, men det kan 

heldigvis lade sig gøre at forklare, 

hvorfor vores forening er vigtig. 

Ikke som de andre 

Sidsel Kjems, kasserer 

”Jeg sendte en kort mail, hvor 

jeg fortalte lidt om de vigtige 

ting, Humanistisk Samfund 

arbejder for. Samtidig henvi-

ste jeg til, at man kan læse 

mere på vores hjemmeside, 

www.humanistisksamfund.dk. 

Jeg sendte mailen rimeligt 

bredt ud til familie og venner, i 

alt 34 mennesker.” 

Tema: Flere 

medlemmer 

Jørgen Oldenburg 

ceremonileder 

”Når folk spørger om, hvad jeg 

får tiden til at gå med som 

pensionist, så fortæller jeg 

selvfølgelig gerne om Humani-

stisk Samfund og især om 

arbejdet med at forestå be-

gravelser. Jeg oplever, at folk 

synes, det er interessant. Selv 

om det selvfølgelig ikke er 

alle, der vil være medlem, har 

en del nu efterfølgende meldt 

sig ind. ” 
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Hvorfor dog blive medlem af Humanistisk Samfund? 

fund også besluttet at lægge sine 

kræfter i at indføre nye ikke-religiøse 

ceremonier i forbindelse med de store 

livsovergange. Det er ikke ment som 

en provokation af folkekirken og dens 

stærke position på området, men er 

primært tænkt som en håndsrækning 

til de mange, der står uden for nogen 

religion, men som alligevel gerne vil 

højtideligholde de store begivenheder i 

livet – bare uden gudelighed som et 

fjernt og helt uvedkommende element. 

Det er en stor oplevelse for dem af os, 

der arbejder med at skabe og gennem-

føre disse ceremonier. Man mærker 

nemlig meget stærkt glæden hos de 

mennesker, vi betjener, over at det nu 

er muligt at få navngivet sit barn eller 

begravet sin gamle far uden en masse 

indslag i ceremonien, man egentlig 

forholder sig skeptisk eller direkte afvi-

sende overfor. Der kan ikke være no-

gen tvivl om, at det er et meget nyttigt 

og nødvendigt indsats, der ydes. 

Ved at blive medlem hos Humanistisk 

Samfund, yder man et idealistisk bi-

drag til disse to mål, vores arbejde 

med at arrangere ceremonier og vores 

arbejde for et sekulært samfund. 

Af Jørgen Oldenburg 

For os, der sidder i Hovedbestyrelsen, i 

en ceremonigruppe eller en af lokalaf-

delinger, er det ikke svært at besvare 

det spørgsmål. Vi har engageret os i 

foreningens mål og arbejde, som vi 

finder nødvendigt i et samfund som 

det danske, og eftersom foreningen er 

ny, er der et utal af opgaver, der skal 

løses. Det er sjovt at være med til at 

bygge noget op. 

Men det er jo ikke sikkert, man har tid 

eller lyst til at kaste sig ud i nogen akti-

vitet – og hvorfor så være medlem? 

Der kan være mange personlige be-

grundelser, men mon ikke de kan 

sammenfattes til én: fordi man er ide-

alist. Man har et ønske om at ændre 

verden til det bedre og som bekendt er 

der nok af katastrofer, der lurer, og 

som man ikke kan afværge eller for-

mindske på egen hånd. Så er det godt, 

at der er organisationer på mange 

planer, som bruger deres energi for at 

gå i brechen for de forandringer, de 

finder nødvendige – fra Røde Kors til 

Inges Kattehjem, fra FN til besøgsven-

ner. Alle forsøger at udrette noget godt 

– og mange gange lykkes det ligefrem. 

Det er det, vi også prøver i Humani-

stisk Samfund. Vi er ikke ude på at gå 

i krig imod folkekirken eller for den 

sags skyld andre religioner – vi vil bare 

gerne have lov at højtideligholde de 

store begivenheder i vores familie på 

en måde, hvor religiøse forestillinger 

ikke trænger sig frem på de tilstede-

værende menneskers bekostning. For 

os er det nemlig mennesket, der er 

udgangspunktet for enhver etisk dis-

kussion – og derfor diskuterer vi også, 

hvordan man som humanist kan for-

holde sig til moralske dilemmaer som 

f. eks. aktiv dødshjælp. 

Det store mål i politisk henseende er 

for Humanistisk Samfund naturligvis 

den adskillelse imellem kirke og stat, 

som grundloven spærrer for. En seku-

lær stat er simpelthen det eneste ri-

melige, set fra enhver anden synsvin-

kel end lige den religiøse. Religionen 

profiterer af en ordning, der måske var 

forståelig, da grundloven blev skrevet i 

1849, men som i dag, hvor flere og 

flere forlader folkekirken, er helt ude 

af trit med samfundsudviklingen og 

menneskeopfattelsen. At folkekirken 

selv har problemer med at finde en 

balance imellem gejstlig og politisk 

styring bliver dens eget problem, men 

for os der lever uden en religiøs livsop-

fattelse, er det provokerende, at man 

gang på gang skal forholde sig til en 

institution, der blander sig i ens liv og 

insisterer på at være den eneste san-

de og acceptable livsholdning – som 

telefonsælgere, der prøver at få en til 

at skifte forsikringsselskab. 

Men er ønsket om at gøre Danmark til 

et gennemført sekulært samfund nok 

til at motivere ens medlemskab af 

Humanistisk Samfund? Nok er målet 

attraktivt, men selv den mest læng-

selsfulde må vist se i øjnene, at der er 

lang vej igen. Det skal naturligvis ikke 

forhindre en i at begive sig ud på van-

dringen – men det er godt, at der er 

andre, mindre grundlovsomstødende 

aktiviteter, man kan gå i brechen for 

undervejs. At påvirke det kommende 

statslige kirkeudvalg er et første skridt, 

der forhåbentlig kan medføre konkrete 

resultater, såsom at få civilregistrerin-

gen af nyfødte og døde ført fra sogne-

kirkernes og over i kommunernes regi, 

eller at få den accelererende kristen-

domsundervisning i skolerne ændret 

til undervisning i religion og livssyn. 

Men derudover har Humanistisk Sam-

Tema: Flere 

medlemmer 

Trine Hjelbak, hovedbestyrelsesmedlem 

”Da jeg vidste min eksmand er ateist, 

spurgte jeg ham, og han ville godt væ-

re medlem.” 
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Humanisme i Berlin 
sent som i 2009 at ændre tingene 

gennem en folkeafstemning, men led 

et klart nederlag på trods af opbak-

ning fra selveste Angela Merkel og en 

del kendisser. Flertallet af Berlinere 

stemte imod forslaget og valgdeltagel-

sen var endda for lille til at klare mini-

mumskravene. 

I Berlin findes der også en afdeling af 

Humanistischer Verband Deutsch-

lands (HVD), som alene i byen har 

knap 6000 medlemmer. Måske mere 

opsigtsvækkende er, at HVD Berlin 

råder over næsten 1000 fastansatte 

og 750 frivillige medarbejdere, der 

driver ca. 60 sociale, kulturelle og pæ-

dagogiske projekter og institutioner, 

herunder 23 vuggestuer og dagsinsti-

tutioner. Dette skyldes den i Tyskland 

praktiserede form for armslængdeprin-

cip, hvor sygehuse, plejehjem, vugge-

stuer, skoler med mere bliver drevet af 

almennyttige foreninger, mens staten 

betaler udgifterne. HVD Berlin vil være 

et alternativ til de mange kristne insti-

tutioner på området. HVD Berlin er 

derudover kendt for projekter som 

patienttestamente, livssynsundervis-

I serien om organisationer, vi arbejder 

sammen med gennem vores medlem-

skab af EHF — European Humanist 

Federation, er vi denne gang nået til 

HVD Berlin.  

Af Rainer Verhoeven 

Den tyske hovedstad byder på mange 

overraskelser, også for humanister. 

Vidste du for eksempel, at religionsun-

dervisning i Berlins skoler allerede i 

2006 blev erstattet med undervisning 

i etik, mens religion er blevet et rent 

privat anliggende? Da denne praksis 

blev indført, vakte det meget opstan-

delse blandt kristne og konservative 

kredse i byen og måske endnu mere 

på forbundsplan. Lige meget hjalp det. 

En bevægelse “Pro-Reli” prøvede så 

ning (ca. 50.000 elever) og en ung-

domsfest svarende til vores konfirma-

tion.  

Historisk spores den organiserede 

tyske humanisme tilbage til 1905, da 

socialdemokrater i Berlin stiftede en 

forening af fritænkere. Efter første 

verdenskrig nærmest eksploderede 

medlemstallet i de humanistiske for-

eninger i hele Tyskland til over 

600.000, men nazisterne gjorde en 

ende på denne succeshistorie. Nogle 

medlemmer flygtede, nogle fik Berufs-

verbot, nogle blev dræbt. Efter krigen 

blev foreningen genstiftet i Vest-

Berlin, i DDR var den ikke tilladt. På 

forbundsplan skabtes HVD i 1993 ud 

fra flere fritænkerforeninger. HVD Ber-

lin er i dag afdelingen med den største 

fremgang.  

Skulle du nu have fået lyst til at få 

mere at vide om HVD, så vil det glæde 

dig, at bestyrelsen overvejer at organi-

sere en ekskursion til Berlin for med-

lemmerne. Indtil da kan du selv læse 

mere om HVD på deres hjemmeside  

http://www.hvd-berlin.de.  

Allerede de gamle grækere … 

beskriver begrebet "humanitas" om-

kring 100 år før vores tidsregning, over 

14-1500-tallets filosoffer som Ficino, 

Pico og Pomponazzi, der i renæssan-

cens Italien  vendte tilbage til de klas-

siske græske og romerske filosoffer, 

og frem til moderne tænkere som Sart-

re og Heidegger. Jeg er absolut ikke 

hjemme hverken i  Nietzsche eller Hei-

degger, men det var der andre delta-

gere der var. Derfor opstod der en inte-

ressant debat om akademisk huma-

nisme over for praktisk humanisme i 

hverdagen i dag. En debat der strakte 

fra de store tænkeres forskelle og for-

ståelser af begreber som åndelighed, 

religiøsitet og individets magt og ska-

berkraft, til vores egne erfaringer med 

den praktiske oplevelse af humanisme 

Af Ole Morten Nygård 

"Er humanisme en intellektuel øvelse, 

eller kan det også vises i handling?" 

Under den overskrift havde lokalafde-

lingen i Hovedstaden 5. september 

inviteret religionssociolog Morten Ris-

kjær til at holde et oplæg om humanis-

men. Morten Riskær har skrevet et 

speciale, hvor han bl.a. har sat sig for 

at definere humanisme. Det førte til en 

beskrivelse af humanismes historie, 

da han ikke fandt, at andre havde la-

vet en præcis definition af humanisme 

endnu. 

Det var en inspirerende, vidensfyldt og 

akademisk velresearchet gennemgang 

vi fik, lige fra Cicero i Romerriget - godt 

inspireret af Platon fra Grækenland - 

i vores hverdag i dag. Fx: Hvordan for-

står man medmennesket Breivik efter 

henrettelserne på Utøya i Norge? Hvor 

langt kan man 

følge andre men-

neskers tanke-

sæt, hvis de er én 

så inderligt imod? 

Disse fyraftens-

møder er lige den 

saltvandsind-

sprøjtning på en 

regnvåd mandag, 

som stimulerer 

mine åndsevner, 

så de kan løfte sig lidt op over hver-

dagssuppen. I skulle bare prøve det! 

Morten Riskjær 

http://www.hvd-berlin.de
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Der sker! - Kalender for november og december 

Aalborg, tirsdag d. 29/11 kl.  19.00 

Sådan foregår den humanistiske 

begravelsesceremoni 

Ceremonileder Asger Bertram fortæller. Fri entre. 

Huset, Hasserisgade 10, Aalborg, lille lokale 

Viborg, torsdag d. 10/11 kl.  20.00 

Debatmøde med biskop Karsten Nissen og MEP 

Jens Rohde om adskillelse af stat og kirke 

Borgerhuset, Stationen 

Neutrale begravelsespladser 

Ny talsperson 

Hovedbestyrelsen har udpeget Ole 

Morten Nygård til ny talsperson. Ole 

Morten har været aktiv i Humanistisk 

Samfund siden foreningen blev stiftet. 

Han har tidligere erfaring fra politisk 

arbejde som formand for HIV Dan-

mark. 

Af Jens Broe 

Viborg lokalforening har netop hen-

vendt sig til bestyrelsen for Viborg 

Kirkegård med ønsket om at få etable-

ret en afdeling fri for kristne symboler 

på byens kirkegård. 

Vestre Kirkegård i Århus er, som den 

første i landet, på vej med et sådant 

særligt afsnit, hvor ikke-troende og 

andre, der måtte ønske en symbolfri 

gravplads, kan få deres sidste hvile-

sted. Her er det lokale medlemmer af 

Ateistisk Selskab, som har presset på. 

På landsplan er nu tæt ved 20% ikke 

medlem af Folkekirken, og selv om de 

folkekirkelige kirkegårde traditionelt 

har været meget rummelige, er det 

dog for mange med et andet livssyn 

uacceptabelt, at skulle gravsættes på 

almindelig kristen vis. Alternativt kan 

man få sin aske spredt over havet, 

men det er heller ikke relevant for 

alle. 

Der er derfor et stort behov for grav-

pladser for folk med et andet livssyn 

end det evangelisk-lutherske – det 

være sig folk med en anden tro, hu-

manister, ateister etc.  

Ikke-religiøse begravelser 

Et nyt bedemandsfirma, Farvel Jord, 

der arbejder fra Odense, har 

besluttet at specialisere sig i ikke-

religiøse begravelser. Ejer er Jesper 

Lund. Man kan se mere på 

www.farveljord.dk  

Ole Morten Nygård 

Aarhus, onsdag d. 16/11 kl.  19.00 

Sådan foregår den humanistiske 

begravelsesceremoni 

Ceremonilederne Asger Bertram og Lone Verner 

Nielsen holder oplæg. Det er fri adgang, men vi ser 

gerne tilmelding på lovn@mail.dk/ 23457654 

Hovedbiblioteket, Mølleparken 

Aalborg, lørdag d. 19/11 kl.  12.00 - 14.00 

Etik uden gud 

Foredrag v. Malene Busk 

Arr: HS Aalborg i samarbejde med 

Folkeuniversitetet i Aalborg. Tilmelding: 

www.fuaalborg.dk. 

Aalborg, lørdag d. 12/11 kl.  11.00-16.00 

Medlemsseminar 

Se nærmere information på bagsiden af bladet. 

Sønderbroskolen, Sjællandsgade 2. 

 

København, lørdag d. 26/11 kl.  11.00-16.00 

Medlemsseminar 

Se nærmere information på bagsiden af bladet. 

VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, Kbh. N.  
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Følg os på Facebook 

Og fortæl os din mening om medlemsbladet 

Humanistisk Samfund fik for et halvt år siden en ny 

Facebook-side. Her kan du løbende følge vores arbej-

de, se og selv opslå links til interessante artikler og 

kommentere vores arbejde. Vi vil til en start gerne høre 

din mening om vores medlemsblad, der nu er udkom-

met for tredje gang. Du kan finde os på 

www.facebook.com/humanistisksamfund. 

Humanistisk Samfund har brug for et værdigt og højtide-

ligt rum at foretage ceremonier i. Danmark har brug for 

en markering af ligeværd mellem de mange forskelligar-

tede livsanskuelser, som eksisterer her. Et livssynsneu-

tralt ceremonirum, som kan benyttes multikulturelt, kan 

opfylde begge behov. 

Projekt LIVsRUM er en arbejdsgruppe som arbejder på 

tværs af Humanistisk Samfund, Livsceremonier og 

Svendborg Architects for at etablere et livsrum i Dan-

mark. Vi mødes en hverdagsaften hver 4. uge i Køben-

havn og har længere weekendarbejdsdage, når der er 

behov for det. Men derudover deler vi ansvarsområder 

og opgaver imellem os og arbejder selvstændigt for at nå 

vores fælles mål – et livsrum vi alle kan bruge og som 

pryder samfundet som symbol for ligeværd. 

Pt. mangler vi hjælp til fundraising, planlægning af debat-

møder, kontakt til lokalpolitikere og meget mere. Interes-

serede kan kontakte projektleder Anna Balk-Møller: 

abm@humanistisksamfund.dk /6095 6656. 

Kom og mød de andre! 
Til november holder Humanistisk Samfund to seminarer, hvor 

du kan få mere at vide om de opgaver, vi står overfor og sam-

tidig møde andre medlemmer. De to seminarer foregår i Aal-

borg lørdag d. 12. november og i København lørdag d. 26. 

november. Begge dage kl. 11.00 - 16.00. 

De to seminarers indhold er ens. Man kan høre mere om, 

hvilke opgaver vi nu står overfor. Vi vil fortælle om, hvordan vi 

vil forsøge at få indflydelse på det kommende kirkeudvalgs 

arbejde, og vi vil meget gerne have dit input til dette. Derefter 

deler seminarerne sig i to parallelle spor. Der bliver et kursus 

i læserbrevsskrivning, for dem der gerne vil have nogle tips til, 

hvordan man kan påvirke den politiske dagsorden. For dem 

der gerne vil stifte nærmere bekendtskab med, hvad en cele-

brants/ceremonileders arbejde går ud på, bliver der et kursus 

i taleskrivning. Uanset om man er helt uerfaren som taleskri-

ver eller er erfaren celebrant, vil man kunne få noget med 

hjem. 

Seminaret i Aalborg er på Sønderbroskolen, Sjællandsgade 2. 

Prisen er  60 kr. for frokost, kaffe og kage. Tilmelding senest 

6. november til aalborg@humanistisksamfund.dk. 

Seminaret i København foregår på VerdensKulturCentret, 

Nørre Allé 7, København N, lokale 305 (3. sal). Seminaret 

koster 100 kr. for frokost, kaffe og kage. Tilmelding senest 

20. november til larssonhanne@gmail.com. 

Vi glæder os til at se dig! 

Hjælp os med at sætte 

ligeværd på dagsordenen 

http://www.facebook.com/humanistisksamfund
mailto:abm@humanistisksamfund.dk
mailto:aalborg@humanistisksamfund.dk?subject=Seminar
mailto:larssonhanne@gmail.com?subject=Seminar

