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Søges: Ceremoniledere
og celebranter
På bagsiden bringer vi en række
usædvanlige stillingsopslag: Foreningen har brug for celebranter, de personer der forestår bryllupper, navngivningsfester eller konfirmationer. Vi har
også brug for flere ceremoniledere,
der forestår begravelser.
Vi har brug for din hjælp. Hvis du ikke
selv kunne tænke dig at blive cele-

brant eller ceremonileder, så tænk
over, hvem du godt
kunne tænke dig
forestod dit bryllup
eller din begravelse. Det kan jo være, at der er en, som du bør gøre opmærksom på, at vi søger folk.

Ny hovedbestyrelse

Landsmøde

Humanistisk Samfund afholdt ordinært
landsmøde d. 10. marts i Valby Kulturhus.
37 personer hørte bestyrelsens beretning om organisationen og medlemmerne, om ceremonier, om politik og
PR og om det internationale arbejde.
Ved landsmødets blev der fra flere
sider udtrykt tak og stor anerkendelse
for det arbejde Hovedbestyrelsen og
andre, der gør en indsats for foreningen, har udført i det forløbne år.
På baggrund af en kraftig medlemsfremgang, en stadigt mere velfungerende organisation og det forhold, at
en række af foreningens mærkesager
er kommet på den politiske dagsorden
i Danmark, blev mødet afholdt i en
optimistisk og positiv stemning.

Den nyvalgte bestyrelse. Fra venstre mod højre: Jens Pihlkjær Christensen, Jørgen Oldenburg, Sidsel
Kjems, Ole Wolf, Rainer Verhoeven, Marie Louise Petersen og Lone Ree Milkær.

På Humanistisk Samfunds landsmøde
blev der valgt ny hovedbestyrelse.
Asger Bertram og Trine Hjelbak genopstillede ikke. Nyvalgte blev i stedet
Jens Pihlkjær Christensen og Lone
Ree Milkær. Den øvrige bestyrelse
blev genvalgt. Efter kampvalg blev
Peter A. Nielsen valgt som 1. suppleant og Irene Hauch som 2. suppleant.
Hovedbestyrelsen har efterfølgende

konstitueret sig. Ole Wolf blev genvalgt som formand. Som formand skal
han tage sig af den overordnede styring. Ny næstformand blev Marie Louise Petersen. Hun har fået ansvaret for
lokalafdelinger og for at foreningen
skaber et rum til etiske diskussioner.
Sidsel Kjems blev genvalgt som kasserer og får samtidig ansvaret for organisationens politiske arbejde.

Der er mere om landsmødet på s.4 - 5.
Jørgen Oldenburg fortsætter som ansvarlig for Humanistisk Samfunds ceremonier. Lone Ree Milkær har fået PR
og kommunikation som sit ansvarsområde. Rainer Verhoeven er ansvarlig for
foreningens internationale arbejde.
Jens Pihlkjær Christensen har fået en
række opgaver bl.a. omkring økonomi
og samarbejde med vores nordiske
søsterorganisationer.
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Hvem er vi? Fem spørgsmål til Lone Ree Milkær
I hvert nummer stiller vi fem faste
spørgsmål til en person, der er aktiv i
Humanistisk Samfund. Denne gang til
Lone Ree Milkær, der netop er blevet
certificeret som bryllupscelebrant og
valgt ind i Hovedbestyrelsen.

ensstemmelse med mit livssyn. Derudover har jeg boet en kortere periode i
Bergen og her stiftet bekendskab med
Human-Etisk Forbund. Jeg meldte mig
egentlig ind for at blive bryllupscelebrant, men er altså nu også blevet
valgt til hovedbestyrelsen og har lyst til
at arbejde for de humanistiske værdier også i det forum.
Hvad er HS vigtigste opgave lige nu?
Den vigtigste opgave er at skabe en
solid basis til arbejdet med at blive
anerkendt som livssynssamfund i Danmark. Dette gøres bl.a. ved at øge
medlemstallet og dermed konsolidere
HS som en naturlig del af den værdibaserede livssynshorisont i Danmark.
Hvordan kan vi nå det mål?

Lone Ree Milkær

Hvorfor meldte du dig ind i HS?
Jeg meldte mig ind i HS efter at have
været til en venindes humanistiske
bryllup og i øvrigt have været involveret i forberedelserne, da brylluppet
skulle holdes hjemme hos mig. Jeg er
selv borgerligt viet og ville gerne have
haft en ceremoni, som var mere i over-

Vi er godt på vej mod målet. HS er en
seriøs organisation, som arbejder professionelt og har et godt offentligt omdømme. Medieomtale og tilstedeværelse i relevante debatter og diskussioner er et vigtigt skridt på vejen til at
blive en del af den offentlige bevidsthed. Synlighed er virkelig et vigtigt
skridt på vejen til anerkendelse. Mange mennesker, som både er potentielle medlemmer og aktive medspillere,

ved simpelthen ikke, at HS findes.
Hvad laver du, når du ikke er aktiv i
HS?
Jeg er uddannet cand.mag. i folkloristik, som er et lille humanistisk fag
med fokus på kulturanalyse, hovedsageligt af mundtligt formidlede kulturelle udtryk. Jeg arbejder som projektmedarbejder på Nationalt Videncenter
for Frie Skoler, som ligger i Ollerup på
Sydfyn, hvor jeg også bor. Her laver jeg
kvalitative og kvantitative undersøgelser af skolevirksomhed på frie grundskoler, efterskoler og højskoler, f.eks.
en undersøgelse af den pædagogiske
praksis i overbygningen på prøvefri
grundskoler og et udviklingsprojekt
med fokus på overgangen fra efterskole til ungdomsuddannelse. Jeg er gift
og har to piger på 9 og 13 år og vi bor i
et bofællesskab sammen med en anden familie i et stort gammelt hus.
Derudover er jeg bestyrelsesmedlem
på mine børns skole og bruger en del
tid på det.
Hvilken tophistorie vil du helst høre i
radioavisen?
At HS har fået vielsesret og er blevet
anerkendt som livssynssamfund.

Skal folkekirkebryllupper have juridisk gyldighed?
per ikke længere skal have juridisk
gyldighed. Uanset om man er homoseksuel eller heteroseksuel, skal man
på rådhuset. Det, der foregår i kirken,
bliver da blot en velsignelse af handlingen på rådhuset.

Af Ole Wolf
Det ser ud til, at et folketingsflertal vil
gennemtrumfe, at homoseksuelle skal
kunne vies i folkekirken.
Det har fået en række biskopper og
præster til at foreslå, at kirkebryllup-

For et medlem af Humanistisk Samfund må forslaget varme hjertet. Lad
os adskille det religiøse fra den juridiske aftale om særeje og arveregler. Til
gengæld er det svært at se, at forslaget gavner folkekirken.
Men de fleste af forslagsstillerne mener det da heller ikke for alvor. Der er
tale om en gratis omgang. Det er

utænkeligt, at forslaget vil kunne mønstre et folketingsflertal. Manu Sareen
har allerede afvist det.
En af de fremmeste fortalere for at
afgive kirkens vielsesbemyndigelse
sagde da også for få måneder siden,
at det vil være synd at gøre. Bryllupper
er nemlig en af kirkens største succeser. Som tiltrækker masser af folk, der
oven i købet er glade - i modsætning til
ved begravelser.
Det er ligesom, når børn bliver meget
sure på deres forældre. Så fantaserer
de om at gå hjemmefra. Men i praksis
bliver det sjældent til noget.
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Livet er en engangsforeteelse
livsafvisende ved forestillingen om en
paradisisk evighed. Det er, som om
tilværelsen først bliver rigtig god, når
livet er forbi.
Jeg forstår godt, at det håb kan trives
blandt mennesker, hvis liv har været
en daglig og nådesløs kamp for at
overleve. Tilværelsen styres ikke af et
retfærdighedsprincip, og det kan ikke
undre, hvis de ulykkelige, der rammes
af endeløs modgang, kan finde trøst i
tanken om himmelsk oprejsning efter
døden.

Af Jørgen Oldenburg
Religion.dk har op til den forestående
påske et tema om døden og evigheden. De har derfor stillet forskellige
tros- og livssynssamfund spørgsmålene ”Hvad sker der, når vi ophører med
at leve? Venter der et nyt liv? Lever
sjælen videre et andet sted? Eller er
det definitivt slut, når døden indtræffer? Og hvilke konkrete forestillinger
kan man have om livet efter døden?”
Fra Humanistisk Samfund svarede
ceremonileder Jørgen Oldenburg på
spørgsmålene. Vi gengiver svaret her,
da det fortæller om, hvordan man ud
fra et humanistisk livssyn betragter
døden.
Tror jeg på et liv efter døden? Nej, i
hvert fald ikke i den religiøse udlægning, hvor sjælen lever videre i en eller
anden form.
Der findes ikke et paradis
Som følge deraf har jeg heller ikke
nogle forestillinger om livet efter døden. Faktisk synes jeg, der er noget

Men sådan har jeg det ikke. Jeg synes,
mit liv nu er godt at leve, og jeg gør,
hvad jeg kan, for at det skal have betydning for mig selv og mine omgivelser. Det er i min opfattelse en engangsforeteelse, som skal nydes,
mens (min) tid er.
I universet er livet evigt
Hvis jeg overhovedet skal tænke på
"evigt liv," bliver det i forbindelse med
universet, dette fantastiske fænomen.

de udviklingen.
Vi får børn, vi forbruger, vi sætter ting i
værk, vi forurener, vi gør verden bedre,
vi laver om på naturen – listen over
heldige og uheldige virkninger af vores
tilstedeværelse og aktiviteter her på
Jorden er endeløs. Det er en del af
livet, Jordens evige liv.
Men på det personlige plan er mit liv
ikke evigt. Nogle mennesker vil huske
mig i nogen tid, men ikke særligt længe, set i et evighedsperspektiv.
Jeg lever i nogle fås erindring, så længe det nu varer. Større er min evighed
ikke. Jeg håber selvfølgelig, at man vil
tænke godt om mig, men jeg har ingen
illusioner om, at mit ry vil leve evigt.
Mine gener findes i mine børn og børnebørn, som for mig er det synligste
bevis på min eksistens. Det er de varigste spor, jeg sætter på verden.

Andre har sat sig spor ved en storslået
kunstnerisk, politisk, filosofisk eller
videnskabelig
Universet vil bestå,
indsats, der staforandre sig, udvide Der er noget livsafvisende ved
digvæk kan væksig, nedbrydes –
forestillingen om en paradisisk ke diskussion.
hvad ved jeg – men evighed. Det er, som om
Men så langt når
eksistere i en eller
kun de allerfæranden stoflig form. tilværelsen først bliver rigtig
reste. Vi andre
Min egen plads og god, når livet er forbi,"
kan håbe at gå i
funktion i denne
døden med en
proces er yderst beskeden, men jeg
følelse af at have gjort vores bedste til
gør mit bedste for at udfylde den megavn og glæde for os selv og vores
ningsfuldt. Det er min måde at bidrage
omgivelser.
til det evige liv på.
Så for mig er "det evige liv" alt det liv,
Kun få sætter sig varige spor
der stadig findes, opstår, dør, omdanHvert eneste menneskeliv sætter sig
nes – ja, leves nu.
spor og præger på en eller anden må-
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Aalborgafdelingen Fra landsmødet
På landsmødet fortalte Tage Pedersen
om arbejdet i Humanistisk Samfunds
Aalborg-afdeling. I samarbejde med
Folkeuniversitet Aalborg har man afholdt fire foredrag, der er afholdt to
informationsmøder om humanistiske
ceremonier og flere medlemsmøder.
Foreningen havde fået medieomtale i
P4 Nord og TV2/Nord, da der blev
afholdt en humanistisk begravelse. På
Aalborg-afdelingens generalforsamling
i februar havde den afdødes ægtemand Poul fortalt netop om denne
begravelse. Poul fortalte, at ceremonien havde været meget smuk. Han
fremhævede det gode ved, at man
som efterladt inden begravelsen fik
tilsendt ceremonilederens tale til
eventuelle rettelser. Poul roste arrangementet i høje toner og fandt det
nærmest for lavt prissat. Han foreslog
derfor, at man sætter taksten op, en
ide Tage videregav til inspiration, når
Hovedbestyrelsen til efteråret fastsætter ceremonitaksterne for 2013.

Indtryk fra landsmødet
landsmøde. Det var en stor fornøjelse
at være med til landsmødet, som blev
afviklet professionelt og med godt humør.

Af Peter A. Nielsen
Et landsmøde kan godt være en indforstået affære. Vi bad en, der ikke har
været til landsmøde i Humanistisk
Samfund før, om at videregive sine
indtryk fra landsmødet.
Selvom jeg har været medlem af Humanistisk Samfund (HS) i flere år, så
var det første gang jeg deltog i HS’

Ole Wolf aflagde beretningen for det
forløbne år. Da HS ikke er så gammel,
er der endnu en del ting i administrationen, der ikke ligger i faste rammer,
men der arbejdes hårdt for at få både
hjemmeside og kontingentbetaling til
at fungere bedre. Ole fortalte levende
og grundigt om hovedbestyrelsens
arbejde, herunder om Folketingsvalget
og om regeringens arbejde med styringen af folkekirken og om vielsesritualet. Hovedbestyrelsen behandler mange emner, som der kan være mange
forskellige meninger om, hvordan skal
tackles. Der var dog ingen tvivl om at
landsmødets deltagere bakkede det

udførte arbejde kraftigt op, og der var
enighed om den linje, som den afgående hovedbestyrelse har lagt.
I pausen var der flere deltagere, der
overfor mig gav udtryk for, at de syntes
at hovedbestyrelsen har udført et
kæmpemæssigt og godt stykke arbejde.
Selvom HS har fået en del nye medlemmer, så er der behov for at få mange flere medlemmer og få kendskabet
til HS langt mere udbredt. Det bliver
en vigtig opgave for den nye hovedbestyrelse.
Det var en rigtig dejlig dag sammen
med dejlige og tolerante mennesker,
som elsker livet samtidig med, at de
tager det alvorligt.
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Kristendomskundskab i folkeskolen
”Formålet med folkeskolen, i alle lande, er at hjernevaske børnene så man
får produceret gode og retskafne borgere”. Med denne provokorende og
tankevækkende påstand indledte Tim
Jensen sit foredrag på landsmødet om
kristendomsundervisning i folkeskolen.
Tim Jensen er lektor i religion på Syddansk Universitet og har arbejdet med
religionsundervisning i gymnasiet og
folkeskolen i over 30 år, blandt andet
som formand for Religionslærerforeningen f. Gymnasieskolerne og HF. I
foredraget gav han et rids af, hvordan
folkeskoleundervisningen i religion har
udviklet sig i de sidste 30 år.

Når der har skullet udarbejdes vejledninger i faget, har det da også været et
gennemgående træk, at biskopper og
præster har haft et meget stort ord at
skulle have sagt. Typisk fra de været
formænd for fagudvalget. Senest har
præsten Kathrine Lilleør været formand for ”udvalg om kristendom som
prøvefag i folkeskolen” og ”udvalget
for fællesmål for faget kristendom i
folkeskolen”.
Problemerne skyldes imidlertid ikke
kun folkeskolelovens bestemmelser.
Tim Jensen fremhævede, at det primært er teologer, der underviser i kristendomskundskab på seminarerne.

Det vil sige af personer, der mener, at
kristendommen er det naturlige og det
bedste.
Fra salen blev Tim Jensen spurgt om,
hvad Humanistisk Samfund kan gøre
for at få erstattet kristendomskundskab med en mere objektiv undervisning i religion. Han opfordrede de af
medlemmerne, der er folkeskolelærere, til at arbejde på at påvirke Religionslærerforeningen i folkeskolen. Han
foreslog, at man peger på religionsundervisningens succes i gymnasiet hvor eleverne hellere vil høre om prærieindianerne, efter al den kristendomskundskab i folkeskolen.

I gymnasiet har undervisningen over
tid ændret sig fra at være en slags
miniudgave af teologi til at være en
miniudgave af religionsvidenskab.
Men det udvikling har ikke fundet sted
på folkeskoleområdet. For at vi skal
kunne betragte Danmark som en sekulær stat er det nødvendigt at, der
sker et skift, så man begynder at undervise om religion og ikke i religion.
Religioner skal betragtes som et fænomen på linje med alle andre fænomener, der kan studeres, fortalte Tim
Jensen. Der er brug for objektiv, pluralistisk information.
Det betyder også, at kristendomsundervisningen ikke bør bestå af det,
man kalder ”narrativ teologi”, eller
med andre ord, at læreren bruger tiden på ukritisk at gengive bibelfortællinger.
Dér er vi så langt fra i Danmark. Tim
Jensen beskrev hvordan, kristendomskundskab på en lang række områder
har et særstatus i den danske folkeskole. Det er det eneste fag, der er
nævnt i folkeskolelovens indledende
paragraffer. Man kan ikke blive fritaget for matematik, mens man kan blive fritaget for kristendomsundervisning.

Tim Jensen på landsmødet

Medlemstal
Humanistisk Samfunds formand Ole
Wolf fremlagde på bestyrelses vegne
beretningen om det forgangne år, der
på forhånd var sendt ud til alle medlemmer.

at der er brug for, at vores medlemstal
til stadighed stiger. Det vil gøre det
nemmere at rekruttere ceremoniledere og celebranter, og det vil give os
større politisk gennemslagskraft.

Beretningen blev en enkelt gang afbrudt af klapsalver, nemlig da Ole
Wolf kunne fortælle, at antallet af betalende medlemmer er steget med 40
% i det forgangne år, fra 335 til 465.

Han fremhævede medlemmerne som
den bedste vej til skaffe nye medlemmer. ”Det er banalt, men hvis hvert
medlem skaffer et nyt medlem, så er
vi dobbelt så mange,” som han konstaterede.

Ole Wolf gjorde dog opmærksom på,
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Farvel til KLM?

Af Ole Wolf
I Kristeligt Dagblad d. 22. marts råbes
der vagt i gevær. Den såkaldte følgegruppe for læreruddannelsen har anbefalet at afskaffe KLM. Det står for
Kristendomskundskab, Livsoplysning
og Medborgerskab, og er et obligatorisk fag på læreruddannelserne.
Kristeligt Dagblad citerer John Rydahl,
formand for Religionslærerforeningen i
Folkeskolen, for at kalde forslaget en

skandale. ”Kristendom har i den grad
indvirket på dansk kultur, og hele vores måde at skrue samfundet sammen
på er præget af kristendom. Det bliver
til ren overfladebehandling, hvis man
lægger faget ind under pædagogik,
som de skitserer. Så mister man totalt
det, som i folkeskolens formålsparagraf hedder at gøre eleverne fortrolige
med dansk kultur. Både for lærere og
elever vil det betyde en dannelsesmæssig forkrøbling.”
Dette afvises dog af et medlem af følgegruppen, centerleder ved Hirtshals
Skolecenter Søren Christian Jensen.
Han mener ikke, at kristendom både
skal have plads som obligatorisk
grundfag og som tilvalgt linjefag på
læreruddannelsen.
”Kristendomsfaget har tilkæmpet sig

rettigheder, som ingen andre fag har
haft, og derfor kunne vi lige så godt
tage det opgør, at faget ikke længere
skal være grundfag,” siger han til Kristeligt Dagblad.
Han sætter fingeren på det ømme
punkt. Dansk kultur er langt fra kun et
produkt af kristendommen. Det er
også et resultat af oplysningstiden,
arbejderklassen, industrialiseringen
og meget, meget mere. Alligevel er
kristendomskundskab det eneste fag
på seminarerne, der har en særlig
overbygning, som alle skal igennem.
Hvorfor? Fordi stærke kræfter arbejder for det. Også i denne sag. Desto
mere grund er der til at opfordre alle
kritisk indstillede folkeskolelærere til
at giver deres mening til kende i den
faglige diskussion om KLM’s fremtid.

Medlemskontakten: Hvorfor lige ”Konfirmation”?
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.
Et af de oftest stillede spørgsmål, vi
møder, er, hvorfor vi har valgt at bruge
ordet konfirmation om vores ungdomsceremoni? Det opfattes almindeligvis
som kirkens hævdvundne ord for den
højtidelighed, der er en del af den religiøse uddannelse, og hvormed den
unge selv bekræfter den trosbekendelse, der på hendes vegne blev givet ved
dåben.
Og når vi nu ikke tror på nogen gud,
hvorfor så bruge et ord, der i den grad
associerer til den kirkelige handling?
Der er en historisk forklaring: I arbejderbevægelsens indsats for at verdsliggøre samfundet, indgik fra 1915
også en festlig højtidelighed for de
unge. Den blev kaldt "Borgerlig Konfir-

mation" på linje med begreberne
"Borgerlig Vielse" eller "Borgerlig Begravelse", der stadig indgår i embedsmandssprog for at præcisere, at det
drejer sig om en ikke-religiøs ceremoni. Den borgerlige konfirmation vandt
ret stærk udbredelse og blev f. eks.
fejret på Københavns Rådhus i mange
år, indtil foreningen bag arrangementet opgav i 1992 på grund af manglende tilslutning. Kirken har altså ikke
monopol på begrebet.
Der er også en praktisk forklaring: De
unge synes selv, at det er godt, at ordet er kendt. De behøver ikke at kaste
sig ud i lange forklaringer om livsovergange og ceremonier i alverdens samfund, for alle ved, hvad en konfirmation er, og hvornår i livet den indtræffer.
At det så er en humanistisk variant,
kan man fortælle eller gå let hen over,
som man selv vil, afhængigt af omstændighederne.
Endelig er der en sproglig udlægning.

Konfirmation er egentlig et latinsk ord,
der betyder styrkelse eller bekræftelse. I juraen betyder konfirmation stadfæstelse - dvs. en officiel godkendelse
af en privat aftale. Det er altså ikke et
ord, kirken har opfundet til lejligheden.
I Humanistisk Samfund bruger vi det i
betydningen styrkelse – for det er det,
vi prøver at gøre med vores ceremoni:
styrke de unge ved at gøre dem bevidste om de valg, de konstant stilles
overfor i en verden fuld af moralske
dilemmaer. Vi anviser ingen løsninger,
men peger på FNs MenneskerettigTipsmidler
hedserklæring som det humanistiske
udgangspunkt – og vi håber og tror, at
de unge kommer styrkede igennem
vores konfirmationsforløb.
old.
Har du et spørgsmål til HS, så skriv til
Ole Wolf på
ow@humanistisksamfund.dk.
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Der sker! - Kalender for april og maj
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Viborg, onsdag d. 11/4 kl. 19.30
Generalforsamling
Viborg-afdelingen afholder generalforsamling
Slesvigsgade 29, Viborg
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Aalborg, tirsdag d. 24/4 kl. 19.00
Begravelse uden religion
Ceremonileder Asger Bertram fortæller om
den humanistiske begravelsesceremoni
Huset, Hasserisgade 10

8

15
22

Aalborg, tirsdag d. 24/4 kl. ca. 20.30.
Bestyrelsesmøde
Efter foredraget om Begravelse uden religion
afholdes bestyrelsesmøde. Alle medlemmer
er velkomne.
Huset, Hasserisgade 10
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Hovedstaden, tirsdag d. 1/5 kl. 17.00 - 19.00
Café-møde
Aktuelle temaer fra dagspressen præsenteres
og diskuteres
Café Promenaden, Frederiksberg Allé 58

Ny postadresse
Humanistisk Samfund har fået ny postadresse. Der er
Vester Voldgade 96, 5. tv., 1552 København V.
Som hidtil har vi dog ikke et egentlig sekretariat, men
har fået husly hos et af vores medlemmer, nemlig
hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Oldenburg.

fr

lø

sø

4

5

6

11

12

13

17

18

19

20

24

25

26

27

Aarhus, tirsdag d. 22/5 kl. 19.00
Generalforsamling
Aarhus-afdelingen holder generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Hovedbiblioteket, Mølleparken

Aalborg, tirsdag d. 29/5 kl. 19.00
Bestyrelsesmøde
Alle medlemmer er velkomne.
Huset, Hasserisgade 10
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Humanistisk Samfund

Jobannonce: Ceremonileder

Vester Voldgade 96, 5. tv.
1552 København V
www.humanistisksamfund.dk

Kunne du godt bruge en ny, ansvarsfuld og inpirerende fritidsbeskæftigelse?

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.

Kan du se dig selv som ceremonileder ved en humanistisk begravelse?
Det er ikke så belastende, som du måske tror, men det kræver en indsats.
Til gengæld er det også dybt tilfredsstillende, når du har kunnet hjælpe folk i
en svær situation.
Du skal kunne mange ting, men du bliver oplært af HS og får god støtte af
dine kolleger.
Krav: Livserfaring, interesse for andre, samarbejdslyst, udtryksevne, målrettethed, rolig autoritet (ikke det samme som star-quality!), mulighed for at
kunne indpasse ceremoniarbejde i sin dagligdag,
Hvis dette pirrer din nysgerrighed, så mail til Hovedbestyrelsens ceremoniansvarlige, Jørgen Oldenburg jo@humanistisksamfund.dk og bed om flere
oplysninger.
Og hvis du ikke tror, du selv kan løse opgaven, er der nok et par personer i
din omgangskreds, som du egentlig godt kan forestille dig i funktionen som
ceremonileder. Prøv at vise dem denne annonce. (De fleste bliver faktisk
stolte over at blive spurgt!)

Jobannonce: Celebrant ved bryllupper og navngivningsfester

Jobannonce: Celebrant og/eller Underviser i Konfirmationsgruppen

Når man har mødt den, man elsker, vil man gerne fortælle
det til hele verden. Det skal vises med en smuk, meningsfuld og højtidelig ceremoni, som man husker, og som gæsterne husker.

Synes du, at unge mennesker godt kan have brug for opbakning og stimulerende udfordringer, når de så småt
begynder selv at styre deres liv?

Kunne du tænke dig at være celebrant ved en sådan højtidelighed?
Eller vil du være celebrant, når familien har fået et nyt
medlem og det skal fejres?
Du bliver uddannet i, hvordan man tilrettelægger en smuk
ceremoni, skriver en tale til parret eller den nyfødte og
hvordan man fremfører talen. Som føl vil du blive oplært af
rutinerede kollegaer og assistere ved flere ceremonier,
førend du selv bliver certificeret til at forestå højtideligheder.
Arbejdet foregår oftest på lørdage i sommerhalvåret, men i
vinterperioden mødes celebranterne ca. en gang om måneden for at udvikle gruppen og ceremonierne.
Krav: Modenhed, ansvarsfølelse, stabilitet, interesse for
andre mennesker og evne til at sætte ord på tanker og
følelser ved disse helt særlige lejligheder.
Hvis du vil vide mere om opgavens karakter og omfang, så
henvend dig til Humanistisk Samfunds ceremoniansvarlige Jørgen Oldenburg (jo@humanistisksamfund.dk) og få
uddybende materiale tilsendt.

I Humanistisk Samfund tilrettelægger vi en konfirmation,
hvor de unge på et par weekendkurser stilles over for nogle af de mange situationer, der kræver ballast. Det drejer
sig om moralske dilemmaer, følelsesmæssige konflikter,
nydelsesmidler, sex og meget andet. Deltagerne møder
samtidig andre unge, der har fravalgt en religiøs højtidelighed til fordel for en humanistisk ceremoni.
I Konfirmationsgruppen mødes vi ca. en gang om måneden for at planlægge og gennemføre forårets store konfirmationsfester, og vi har brug for masser af hjælpere, både
til det rent praktiske og til at undervise ved weekendkurserne. Men også til selve konfirmationen har vi brug for
celebranter, der med autoritet og varme kan forestå selve
ceremonien, hvor familie og venner fejrer den unge.
Nogle af gruppens medlemmer har været på uddannelseskursus hos vores søsterorganisation i Norge, men ellers
har underviserne på weekendkurserne ofte en baggrund
som lærere, musikere, idrætsledere eller spejderførere.
Men der er opgaver nok til alle.
Hvis du - eller nogle, du kender - vil være med, så kontakt
Humanistisk Samfunds ceremoniansvarlige, Jørgen Oldenburg (jo@humanistisksamfund.dk) og få mere at vide.

