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Rapport fra Bornholm
lejlighed til at bedrive politisk
lobbyisme. Vi var synlige på
flere møder, hvor Manu Sareen var til stede, og vi fik
hilst på formanden og næstformanden for Folketingets
Kirkeudvalg. For en organisation som vores er det vigtigt
at holde sig inde på politikernes radar. Det er vigtigt, fordi
det synliggør, at kravet om
adskillelse af kirke og stat
ikke vil gå i sig selv igen, men
at vi tværtimod stædigt vil
blive ved at fremføre det. Det
bidrog folkemødet også til.

Af Lone Ree Milkær
Hovedbestyrelsesmedlem
Var det turen værd? Fik vi
noget ud af det som forening? Skal vi med igen til
næste år?
Det var de spørgsmål, vi
stillede os selv i Hovedbestyrelsen, da vi skulle evaluere HS’ deltagelse på
folkemødet 2012 på Bornholm.
Og svaret på alle tre
spørgsmål var et rungende
‘JA’. Det var bestemt både
turen og besværet værd og
vi skal helt sikkert med til
næste år og meget gerne
med deltagelse fra flere
medlemmer end denne
gang.

HS’ formand Ole Wolf taler med en af de præster, der deltog i
folkemødet. Mange kirkelige organisationer havde en bod, men
ikke folkekirken, da de ikke har et fælles organ, der kan beslutte
deltagelse i arrangementer som dette.

Og ja, folkemødet er et fantastisk forum til synliggørelse af en forening
som vores. Det burde muligvis hedde
politisk-fætter-kusine-møde i stedet,
for mit gæt er, at mange af deltagerne
var medlemmer af de foreninger, organisationer og partier, som havde
telt eller stand på mødet. Men det
rokker ikke ved, at det var et forum,
hvor flere tusinde mennesker mødtes
og diskuterede værdier, samfund og
politik og det er fantastisk værdifuldt
for en forening som vores at være til
stede der.
På mødet skiftedes vi til at passe teltet, opleve folkemødet og deltage som
publikum ved forskellige debatarran-

gementer. Vi fik alle sammen mange
gode snakke med forbipasserende
med udgangspunkt i plakater med
udsagn som 'Adskil kirke og skole', 'Vi
kan sagtens bruge de tomme kirker'
og 'Vi tilbyder ceremonier ved livets
milepæle'. Vi havde selvfølgelig også
lavet en quiz for at trække folk til, selv
om præmien nærmest var symbolsk,
man kunne vinde et bolche.

Tak!
Mange bidrog til at muliggøre deltagelsen i folkemødet. 5 personer støttede
med i alt 2.352 kr. Medlemmer fra
Bornholm og resten af landet stod i
boden eller forberedte turen. Tak til jer
alle.
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Hvem er vi? Fem spørgsmål til Kelvin Nielsen
I hvert nummer stiller vi fem faste
spørgsmål til en person, der er aktiv i
Humanistisk Samfund. Denne gang til
Kelvin Nielsen, der som ceremonileder
forestår begravelser.

hos vores norske søsterorganisation aktiv i HS som ceremonileder.
Hvad er HS vigtigste opgave lige nu?
Flere medlemmer (det fortjener vi og
det vil styrke vores legalitet) og politisk
påvirkning bl.a. adskillelse af kirke og
stat og modarbejde enhver form for
diskrimination (race, seksualitet, tro
etc.).
Hvordan kan vi nå disse mål?

Kelvin Nielsen

Hvorfor meldte du dig ind i HS?
Min telefon ringer. "Hallo, jeg hedder
Jørgen og er ceremonileder i HS. Jeg er
blevet anbefalet dig som en kommende ceremonileder i HS, mon det er
noget for dig?". Jeg fik en første orientering om HS (som jeg ikke kendte på
daværende tidspunkt) og oplysninger
om hvervet som ceremonileder. OG jeg
sagde ja tak og er nu efter endt introduktionsperiode, herunder et kursus

Her hvor HS er så ung og grøn bør vi
koncentrere os om politisk påvirkning
på nogle få - men velvalgte områder og
via det blive "verdensberømte i DK".
Så flere og flere i Danmark får kendskab til HS og dermed kan se meningen i at være medlem. Så hvis flest
muligt af de nuværende medlemmer hver skaffer et medlem og "pålægger"
nye medlemmer at gøre det samme, er
der håb forude (undskyld forenklingen).
Hvad laver du når du ikke er aktiv i
HS?
Er netop fratrådt en stilling som leder
af et stort job & aktivitetscenter for
mennesker med varig nedsat fysisk

Citat fra radioavisen: "HS der arbejder
for et mere anstændig og humanistisk
Danmark har i dag nået en af deres
mål. Folketinget har netop besluttet at
adskille kirke og stat" og foreningens
formand udtaler "det har været en
hård og til tider beskidt diskussion,
men jeg er mere end lykkelig for at det
endelig er lykkedes at adskille kirke og
stat og så med et stort folketingsflertal. Foreningens 15.700 medlemmer
har gjort et kæmpe arbejde for at overbevis såvel danskere i almindelighed,
som Folketingets politikere i særdeleshed om, at dette er vejen frem. Tillykke til Danmark".

Humanistisk Samfund modtager ofte
invitationer til internationale konferencer. Vi har ikke mulighed for at betale
for transport eller overnatning, alligevel sker det, at dedikerede medlemmer tager af sted for egen regning.

Af Rainer Verhoeven

I år fandt konferencen sted i Cardiff i
Wales. Jeg havde mulighed for at deltage en hel dag. I år var den samlede
overskrift fremtidsvisioner. Der blev
holdt spændende foredrag fx om sammenkobling af menneske og maskine
via neuroteknologi, om brugen af inter-

Hvilken tophistorie vil du helst høre i
radioavisen?

International konference

Møde i Wales
Hvert år afholder de britiske humanister en konference med et bestemt
tema, som de inviterer førende oplægsholdere til. Arrangementet gennemføres adskilt fra den ordinære
generalforsamling og tjener udelukkende til dannelse og motivering af
medlemmerne.

eller psykisk funktionsevne og skal
fremover være tilknyttet arbejdsmarkedet på halv tid (undervisning og coaching) og ellers leve af min arbejdsmarkedspension. Jeg danser, lidt
usædvanligt for bøsser - linedans. Er
del af en "regnbuefamilie" (læs: har to
børn med en lesbisk) og vil forsøge at
lære at spille klaver, her hvor jeg har
mere privat tid.

national lov til beskyttelsen af miljøet
og om den ubegrænsede globale befolkningstilvækst i en begrænset verden.
Det ville være dejligt, hvis vi kunne
stable noget lignende i Danmark på
benene. Det eneste, der manglede ved
vores britiske venners arrangement
var desværre tid til at diskutere de
mange bidrag.

Senest har vi modtaget en invitation til
et Internationalt seminar om religiøs
tilknytning i Europa, lovgivningen på
dette område og aktuelle problemer.
Titlen er ”Religious Affiliation in Europe: Current problems” og det finder
sted i Strasbourg d. 7. september
2012. Er du interesseret i at deltage,
så henvend dig til Rainer Verhoeven
på rv@humanistisksamfund.dk.
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Et helt traditionelt og helt specielt bryllup
Af Ole Wolf
Hvordan foregår et humanistisk bryllup
egentlig? Vi har spurgt Morten Urth,
der er bestyrelsesmedlem i HS Aalborg, og som i 2010 blev gift ved et
humanistisk bryllup.
- Vi ønskede egentlig et meget traditionelt bryllup, fortæller Morten. Vi havde
snakket om, at vi ikke troede på gud,
så det skulle ikke være et kirkebryllup.
Men hvad så?
Svaret kom, da Morten og hans kæreste Merethe så et tv-indslag om Humanistisk Samfunds ceremonier.
De kontaktede Humanistisk Samfund,
og fik besøg af celebrant Thomas Bilgram og Hanne Larsson, der var ved at
blive uddannet til celebrant.
- Vi ønskede at blive gift i egen have,
og at det skulle være både traditionelt
og helt specielt. Derfor havde vi en
lang række ideer, men det var ret ud i
luften, siger Morten.
Gennem snakken med Thomas og
Hanne fik de en række gode råd til,
hvordan ceremonien kunne tilrettelægges, så den fik et godt forløb.
For eksempel fik parret at vide, at det
var vigtigt med et kraftigt musikanlæg,
der kunne spille så højt, at der så at
sige blev skabt et rum, selv om ceremonien foregik udenfor.
Talen om Merethe og Morten
Ifølge Morten ville Merethes far gerne
have fulgt sin datter op af kirkegulvet.
Det kom han i sagens natur ikke til, i
stedet fulgte han hende ned af en sti i
haven, der i dagens anledning var
markeret med sten.

Morten og Merethe planter er træ som en del af ceremonien. I baggrunden celebrant Thomas Bilgram.

rethe er og om deres forhold.
Efter talen hørte de ”I don’t wanna
miss a thing” med Aerosmith, valgt
simpelthen fordi de to kunne lide den.
På Rådhuset
Humanistisk Samfund ligger vægt på,
at et humanistisk bryllup skal have
samme status som andre bryllupper.
Desværre har livssynssamfund som
Humanistisk Samfund ikke lov til at vie
folk som trossamfund har. Derfor startede dagen med en tur på Rådhuset.
På den måde var juraen i orden. Men
en højtidelig ceremoni var det ikke.
- Det var meget kortfattet. Det gik
mest ud på, at vi skulle skrive under,
så sagde ham der stod for det et par
ord, og vi fik et lille glas sherry.
Men et bryllup er mere end et juridisk
løfte. Det blev synliggjort ved ceremonien. Blandt andet valgte Morten og
Merethe som en utraditionel ting at
plante et blommetræ sammen i haven.

De gik ind til tonerne af John Lennons
Imagine - for som Merethe siger er det
sådan en smuk humanistisk sang.

- Det var en vild ide, som jeg havde,
fortæller Morten. Vi ville så høre Thomas og Hannes mening om ideen, og
de syntes, at det var en god ide.

Derefter holdt celebranten en tale om
kærlighed, om hvordan Morten og Me-

Derefter blev der udvekslet ringe og
kysset foran det nyplantede træ. Cele-

branten sagde nogle ord om, hvordan
ringen var et symbol på deres kommende ægteskab.
- Lad disse ringe være et symbol på
jeres styrke og minde jer om at livet
stadig skal leves, at ringen stadig skal
fyldes, var blandt de ord, parret fik
med på vejen.
Usikre venner
Der var ingen af vennerne, der kendte
til Humanistisk Samfunds bryllupper.
- Mange spurgte ”Hvad sker der? Hvad
skal vi?” fortæller Morten. Men bagefter syntes de 50 deltagere, at det havde været et godt bryllup.
- Det skulle være en stor og helt speciel dag, og det blev det, slutter Morten
Urth.

Fakta Humanistisk bryllupper
Humanistisk Samfund har i år stået
for 10 bryllupper.
En bryllupsceremoni koster 4.000 kr.
Desuden skal mindst en i parret være
medlem af Humanistisk Samfund.
Prisen inkluderer celebrantens
transport, et møde med celebranten
ca. 3 måneder før ceremonien, og en
generalprøve et par dage før.
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HS Konfirmationer i både Øst- og Vestdanmark i 2013
Af Marie Louise Petersen
Hovedbestyrelsesmedlem
Til næste år, når Humanistisk Samfund afholder konfirmation for 4. gang,
vil der være 2 ceremonier lørdag d. 4.
maj 2013. Den glædelige nyhed er
nemlig, at vi nu også tilbyder undervisning og konfirmation i Jylland!
De tre lokalafdelinger i Århus, Ålborg
og Viborg har masser af gåpåmod til at
løfte opgaven med koordinering, undervisning, ceremoni og alt det andet
praktiske arbejde. Århus Lokalafdeling
har allerede organiseret en konfirmationsarbejdsgruppe.
Rent organisatorisk har vi valgt at kalde de to konfirmationer for henholdsvis Konfirmation Vest – og Konfirmation Øst, med Storebælt som skillelinie.
Vores nye, flotte brochurer har været
meget efterspurgt og på nuværende
tidspunkt er der allerede 5 tilmeldte til
Konfirmation Vest – og vi har endda
fået en tilmelding til 2014!
Aalborg Lokalafdeling arrangerer et
informationsmøde for interesserede
konfirmander og deres forældre tirsdag d. 28. august og et tilsvarende

Fra dette års konfirmation

møde afholdes i Aarhus d. 3. september. Se mere i kalenderen side 7. Viborg-afdelingen forventer at arrangere
et lignende møde. Så vi tillader os at
være optimistiske og regner med, at
der kommer flere end de 5 tilmeldte til
Konfirmation Vest. Kender man nogen,
der kunne have interesse – så fortæl
endelig, at der stadig er plads.
Til Konfirmation Øst er der på nuværende tidspunkt 18 tilmeldte, som udgangspunkt et ideelt antal for et hold,

men vi tager gerne imod flere tilmeldinger og er af samme grund i gang
med at undersøge muligheden for et
hold mere. Det kan betyde, at vi får
brug for et større ceremonirum, flere
undervisere og praktiske hjælpere.
Derfor - kender man nogen – eller er
man selv en af dem, som har lyst og
mod til at løfte den spændende opgave i enten øst og vest - så skriv til: konfirmation.oest@humanistisksamfund.d
k eller konfirmation.vest@humanistisksamfund.dk

Generalforsamling i EHF
Sidsel Kjems og Rainer Verhoeven
deltog i European Humanist Federations generalforsamling den 24./25.
maj i Holland. Den var ventet med en
vis spænding, fordi David Pollack ikke
genopstillede efter 6 år som formand.
Hans afløser blev Pierre Galand, som
også leder den belgiske Centre d’Action Laïque. I tiltrædelsestalen viste
Pierre stor respekt for sin retorisk og
diplomatisk begavede forgænger.
På mødet blev en række nye medlemsorganisationer optaget, blandet
andet danske Ateistisk Selskab og

franske la Ligue de l’enseignement.
Sidste skal nævnes, fordi den har flere
hundredetusinde medlemmer (Mere
under: http://www.laligue.org/).
Sideløbende med generalforsamlingen og dagene efter kunne man stifte bekendtskab med
humanismen i den hollandske
dagligdag. Professionelle humanister findes alle vegne i det hollandske samfund og udfører lignende opgaver som fx præster i
militæret eller på sygehusene.
Generalforsamlingen selv fandt

også sted ved en humanistisk universitet, som staten støtter på lige vilkår
som de øvrige (kristelige) universiteter.

Pierre Galand, EHF’s nye formand
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Humanistisk Samfund – set af tre studerende
En gruppe på tre studerende, Maria,
Susanne og Vibeke, har i små 4 måneder fulgt HS, overværet hovedbestyrelsesmøder og landsmøde, interviewet
centrale personer og folk, der har gjort
brug af vores ceremonier, og har endelig foranstaltet en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer. De
tre studerer til Master of Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Faget beskæftiger sig med at analysere firmaer og organisationer med
henblik på at styrke deres egenart og
hjælpe dem til at vise verden, hvad de
står for og hvem de er.

rende er, at vi skal blive bedre til at
forklare, hvad en humanistisk ceremonie er, og hvorfor vi har brug for dette
alternativ til kristne ceremonier eller
bryllupper på Rådhuset.
De kommer selv med flere interessante eksempler på forskellen på en højtidelig ceremoni og et bryllup på Rådhuset. F.eks. har de interviewet et par,
der fortalte, at deres vielsesceremoni
blev indledt med ordene ””I har henvendt jer til Københavns Kommune,
fordi I ønsker at indgå ægteskab”...
Det slog os, at det var den mest uro-

Signalement
af vores medlemmer
Som nævnt foretog de tre studerende
en sørgeskemaundersøgelse blandt
vores medlemmer. Hele 167 deltog –
tak for det!
Undersøgelsen viser, at de fleste af
vores medlemmer er født før 1980,
med flest fra 1950’erne.
Geografisk fordeler medlemmerne sig
til gengæld jævnt over hele landet,
ligesom kønsfordelingen er jævn, dog
med en svag overvægt af mænd.
Næsten halvdelen af medlemmerne
har en lang videregående uddannelse,
men deraf følger også omvendt, at
over halvdelen af vores medlemmer
har en kortere eller ingen uddannelse.
Medlemmernes foretrukne aviser er
Politiken, Information og Weekendavisen, men mange læser også en lokal
avis. Det passer meget godt med, hvilke aviser vi indtil nu har haft indlæg i.

Maria, Susanne og Vibeke ved fremlæggelsen af deres projekt.

På et møde d. 21. maj forelagde de så
resultaterne af deres arbejde for deres
lærer og de havde inviteret medlemmer af HS til at overvære fremlæggelsen, som var meget interessant.
De studerende havde valgt at spørge
folk om, hvilke følelser de forbandt
med en ceremoni og hvilke forventninger, de havde til den. Svarene peger
på, at tit er det tanker og følelser, man
ikke er vant til at italesætte, der er de
vigtigste. Som for eksempel at ceremonien ledes af en person med autoritet. At den er højtidelig, foregår i et
smukt rum etc.
En vigtig anbefaling fra de tre stude-

mantiske og nøgterne måde, man kan
indlede en bryllupsceremoni på!”
De tre studerende kommer i deres
rapport med flere interessante forslag
til vores kommunikationsstrategi. Fordi ceremonier i høj grad handler om
følelser, foreslår de f.eks. at vi på vores hjemmeside får små personlige
beretninger fra personer, der har benyttet sig af vores ceremonier. De foreslår også små film på hjemmesiden
om, hvordan en ceremoni foregår i
praksis. To forslag, vi nu arbejder på at
føre ud i livet.
old/ow

Politisk spænder vi bredt, vi har medlemmer fra alle folketingets partier.
Men det kan ikke nægtes, at Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance ville være større, hvis det
var Humanistisk Samfunds medlemmer, der sammensatte folketinget.
Når man spørger, hvorfor man blev
medlem, nævner 40% en specifik type
ceremoni, 50 % nævner de udbudte
ceremonier generelt og over 80 %
nævner det politiske arbejde. De tal er
vi glade for i Hovedbestyrelsen, for vi
betragter netop ceremonierne og vores politiske arbejde som vores to hovedopgaver.
ow.
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Sproghjørnet: ånd Et meget dansk norsk forslag
udtryk ved to hovedbudskaber ved en
begravelse: 1) I sorgen har I et fællesskab, hinanden, at støtte jer til. 2) Midt
i sorgen over at have mistet en kær
person, har I også glæden over at have kendt ham.

Af Jens Pihlkjær Chirstensen
Hovedbestyrelsesmedlem

Af Ole Wolf
Formand for Humanistisk Samfund

Ordet ”ånd” kan indgå i mange sammenhæng og –stillinger:

I starten af juli lancerede den norske
kulturminister en prøveordning med
neutrale ritualer til begravelser.

Man kan tale om ånd overfor materie,
bruge ord som åndrig, åndsvag, åndet,
åndelig, åndelighed, åndehul, åndeløs,
åndsforladt, åndsfrisk, åndsevner,
ånder (spøgelser), åndfuld, vinånd, at
ånde (latinske spiritus betyder åndedræt) åndsfraværende og ikke mindst
det pragtfulde ord åndsfortærende.
I teologien og i new age bruges ordet
ånd ofte som synonym for noget religiøst, noget større end mennesket, noget alt gennemtrængende etc. og man
prøver således og med noget held at
tage patent på ordet ånd.
Uden at overdrive rollen som åndsarbejder så lad os tage en dyb indånding
og bruge ordet ånd i alle dets ikkeovernaturlige betydninger.

Forfattere som Herbjørg Wassmo er
derfor blevet bedt om at skrive tekster
til mange livsbegivenheder.
Hvis ikke det var fordi, at ideen kom
fra Norge, ville jeg skrive, at det er en
meget dansk ide.
Det er et særligt dansk kulturtræk, at
vi bliver en smule forlegne, når vi står
overfor uenighed. Vi vil så gerne se os
selv som et fællesskab, hvor vi grundlæggende ligner hinanden. Og sådan
har den norske kulturminister det tilsyneladende også.
Men vi er ikke ens. Vi har forskellige
livssyn. Jeg er humanist, og det har
betydning, når jeg som ceremonileder
forestår en humanistisk begravelse.
Det humanistiske livssyn kommer til

Ved en kristen begravelse er to andre
budskaber centrale: 1) I sorgen skal I
vide, at Vorherre kender jeres smerte,
fordi hans søn blev slået ihjel på et
kors. 2) Midt i sorgen over at have
mistet en kær person, kan I glæde jer
til at kunne møde ham igen i himlen.
(Jeg er klar over, at det sidste dogme
har været til diskussion, siden Jan
Lindhardts far P.G.Lindhardt i 1952
udfordrede tesen om det evige liv).
Jeg deler ikke det kristne livssyn, men
jeg har ingen problemer med at deltage i en kristen begravelse, hvis det var
det livssyn, afdøde havde.
Efter min mening er der ingen grund til
at skjule, at de store overgange i livet
også forstås i lyset af ens livssyn. Det
er en forfladigelse af livet at forsøge at
give ceremonier så udvandet et grundlag, at alle kan erklære sig helt enige.
Det norske initiativ er kommet i værk
blandt andet af hensyn til familier med
flere forskellige slags troende. Men
mon ikke de fleste klarer at overvære
en ceremoni, selv om den har et andet
livssyn end ens eget? Det er efter min
mening naturligt at gøre, også af respekt for afdøde eller brudeparret.

Bøger til Viborg-skoler
Viborgforlaget Camille har besluttet at
donere bøger til alle folkeskoler i
Viborg kommune ved starten på det
nye skoleår. Bøgerne der doneres til
skolerne har titlerne:
Hvilket livssyn skal jeg vælge? og
Gud findes nok ikke.
Forlaget drives af Erik Bartram Jensen,
der også er formand for Humanistisk

Samfund i Viborg.
Erik Bartram Jensen siger til DR, at
eleverne egentlig skulle introduceres
til ikke-religiøse livssyn som en del af
kristendomsfaget. Han har bare
indtryk af, at det ofte ikke sker.
- Så får børnene ikke en fair mulighed
for at vælge livssyn. Og hvad næsten
værre er, så betyder det, at skolerne

så heller ikke overholder
folkeskoleloven eller læseplanen for
kristendomskundskab.
Forlaget Camille ønsker ikke at
økonomiske årsager eller uvidenhed
om relevant litteratur skal forhindre, at
der rettes op på disse forhold.
Løgstrup skole har som den første
skole taget imod tilbuddet om at få de
to bøger.
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Der sker! - Kalender for august, september og oktober
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Møde om humanistisk konfirmation
Åbent for alle 7. klasser og deres forældre
samt for medlemmer af HS
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København, lørdag d. 8/9 kl. 11.00 - 16.00
Møde om humanistiske ceremonier
Mød bl.a. Yngvild Kvaale fra Norge. Se mere
på bagsiden.
Prismen, Holmbladsgade på Amager
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Aarhus, mandag d. 3/9 kl. 19.00
Informationsmøde om humanistisk konfirmation
Oplæg v. Sille Fredsted Knudsen
Hovedbiblioteket, Mølleparken
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Aalborg, tirsdag d. 28/8 kl. 20.00
Bestyrelsesmøde
Åbent for alle nordjyske medlemmer
Huset, Hasserisgade 10

Aarhus, onsdag d. 29/8 kl. 18.00
Koordinationsmøde om Konfirmation Vest
Alle der er interesserede i at bidrage til
konfirmationen i Vestdanmark er velkomne
Folkeoplysningens Hus, Vester Alle 8
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toHovedstaden,frtirsdag d. 4/9
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Café-møde
Aktuelle temaer fra dagspressen præsenteres
og diskuteres
Café Promenaden, Frederiksberg Allé 58
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Aalborg, tirsdag d. 25/9 kl. 20.00.
Bestyrelsesmøde
Åbent for alle nordjyske medlemmer
Huset, Hasserisgade 10

7

1

Café-møde
Aktuelle temaer fra dagspressen præsenteres
og diskuteres
Café Promenaden, Frederiksberg Allé 58

Celebranter og ceremoniledere mødes d. 8. september
Humanistisk Samfund har en foreløbig
kortlivet, men meget bevaringsværdig
tradition, der går ud på, at celebranterne og ceremonilederne i de forskellige ceremonigrupper mødes en gang
årligt.
Formålet er egentlig efteruddannelse,
men i lige så høj grad kan det dreje
sig om at forny og vedligeholde kontakten med kollegaerne og vores geo-
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Følg os på Facebook
grafisk spredte, humanistiske miljø.
Mødet er i år sammensat på den måde, at det også kan virke som en introduktion til HS og ceremoniarbejdet for
nye aspiranter til den krævende og
givende beskæftigelse. Derudover kan
mødet give medlemmerne generelt et
indtryk af de tanker og formål, der
ligger til grund for vores ceremonielle
indsats. Der er en nærmere omtale af
mødet på sidste side.

Humanistisk Samfund har selvfølgelig
sin egen facebookgruppe. Her kan
man finde links til avisartikler, vi har
skrevet og til indslag om os fra radio
og TV. Du kan også give din mening til
kende, se fotos fra vores arbejde og få
aktuelle opdateringer, når vi er på vej
til møde med folketingsudvalg eller
skal i tv eller radio. Adressen er
www.facebook.com/
humanistisksamfund.

Humanistisk Samfund
Vester Voldgade 96, 5. tv.
1552 København V
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.

Få mere at vide om humanistiske ceremonier
Mød den norske ceremoniansvarlige Yngvild Kvaale
Som varslet tidligere afholder HS d. 8. september et møde, der appelerer til en lang række af vores
medlemmer. Det er nemlig dels et introduktionsmøde for de personer, der har meldt sig som interesserede i at deltage i den celebrant/ceremonilederuddannelse, vi nu påbegynder, og dels et genopfriskningskursus for dem, der allerede har gennemgået uddannelsen. Endelig giver mødet "almindelige"
medlemmer mulighed for at høre og lære noget mere om den aktivitet, der udadtil karakteriserer Humanistisk Samfund, altså de ceremonier uden religiøst indhold, vi nu i tre år har kunnet tilbyde befolkningen. Der vil blive forskellige oplæg, og Norges Human-Etiske Forbunds ceremoniansvarlige, Yngvild
Kvaale vil tale om de humanistiske ceremonier og deres særlige æstetik.
Mødet finder sted i Kultursalen i beboerbygningen Prismen, der ligger Holmbladsgade 71 på Amager
11.00 – 16.00. Af hensyn til frokosten, bedes man tilmelde sig senest søndag d. 2. sept. til Jørgen Oldenburg (jo@humanistisksamfund.dk eller telefonisk: 4115 3217).

Vedtægter skal kigges efter
Humanistisk Samfund har nu fire år på bagen. Derfor er det tid til at kigge
vores vedtægter efter, for at se om der er større eller mindre ting, der bør
justeres. Samtidig skal vi sikre, at både de landsdækkende og de lokale
vedtægter giver lokalafdelingerne de fornødne muligheder for at fungere.
Hovedbestyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal gå landsorganisationens vedtægter igennem. Den skal også kigge på de vejledende
standardvedtægter for lokalafdelinger. Har du lyst til at være med i gruppen, kan du sende en mail til Ole Wolf på ow@humanistisksamfund.dk.
Har du forslag eller ideer til, hvordan vedtægterne kan ændres, kan du
sende dem til samme mailadresse. Det vil være en fordel, hvis du skriver
til os senest 4. september.
Det er planen, at arbejdsgruppen skal mødes 2 - 3 gange frem til midten af
november. Herefter regner Hovedbestyrelsen med at vedtage et forslag til
vedtægtsændringer, som vil blive forelagt det ordinære landsmøde i marts
2013.

