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Udvalget, der stak hovedet i busken
I september 2012 besluttede regeringen, at et udvalg skulle se på ”en mere sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken”. Den
2. maj kom udvalget så omsider med
et debatoplæg. Desværre lider debatoplægget af en række svagheder, selv
indenfor det snævre kommissorium,
der er for udvalget arbejde.
Udvalget fik til opgave at overveje om
statens tilskud skal målrettes samfundsopgaver. Den opgave har de ikke
løst. Spørgsmålet er kun omtalt med
få linjer. Dermed lægger udvalget op
til at bevare den nuværende tilstand,
hvor alle uanset trosretning betaler til
præsternes forkyndelse. Det er ikke
acceptabelt. Udvalget bør fremlægge
en model for, hvordan statens tilskud
kan målrettes opgaver som bevarelse
af kulturarv.
Samtidig skal udvalget fremlægge en
model for, hvordan der kan skabes

gennemsigtighed i kirkens økonomi.
Det skal være muligt at gennemskue,
hvordan statens penge bliver brugt.
Ligeledes må man forvente, at samfundsopgaverne til stadighed skal
løses billigere og mere effektivt, som i
den offentlige sektor. Det er ikke tilfældet i dag. Tværtimod dokumenterer udvalget, at de kirkelige udgifter i
faste priser er steget med 33% siden
1988.
Hvem ved, hvad gud mener?
Udvalget blev også bedt om at overveje at fjerne politikernes kompetence
til at træffe religiøse beslutninger om
f.eks. oversættelse af biblen. Det er
det, man kalder ”indre anliggender”. I
dag er det dronningen, der autoriserer
kirkelige ritualer, salmebøger og bibeloversættelser. Det er kirkeministeren,
der enevældigt bestemmer, hvad
dronningen skal autorisere. Det er
dog praksis, at ministeren forinden

rådfører sig med
biskopper og i
nogle tilfælde
bredere kredse i kirken.
Udvalget har opstillet fire modeller for,
hvordan der i fremtiden skal tages
stilling til indre anliggender. Selvom
udvalget i nogle modeller foreslår nedsættelse af nye folkekirkelige organer
med en vis indflydelse, er det i samtlige fire modeller stadig ministeren, der
har det sidste ord. De andre nordiske
lande har fjernet politikernes magt
over teologiske spørgsmål. Udvalget
bør fremlægge en model for, hvordan
noget tilsvarende kan ske i Danmark.
På banen
Oplægget skal nu diskuteres ved ”en
bred folkekirkelig og folkelig debat”,
bl.a. ved en række møder i hele landet. På side 3 - 4 kan du læse mere
om, hvad Humanistisk Samfund vil
gøre, og hvad du selv kan gøre.

Første konfirmation i Vestdanmark
Lørdag d. 4. maj holdt Humanistisk
Samfund for fjerde år i træk Humanistisk Konfirmation. Og for første gang
blev der afholdt konfirmation både øst
og vest for Storebælt, hhv. i København og i Aarhus.
Det var således både de 8 konfirmander og arrangørerne, der var spændte,
da arrangementet gik i gang i Helsingør Teater, der modsat hvad man
skulle tro ud fra navnet, ligger i Den
Gamle By i Aarhus. Men alt klappede
perfekt. På side 5 kan du se billeder

fra de to
konfirmationer og
læse uddrag af de
to taler,
der blev
holdt til
konfirmanderne.

De sidste instruktioner gives, inden familierne kommer ind i salen. Foto: Mogens Petersen
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Hvem er vi? Fem spørgsmål til Marie Louise Petersen
I hvert nummer stiller vi fem faste
spørgsmål til en person, der er aktiv i
Humanistisk Samfund. Denne gang til
Marie Louise Petersen, der er medlem
af hovedbestyrelsen og netop er blevet
valgt som Humanistisk Samfunds ceremoniansvarlige.

træt af, at kirken kunne mase sig ind i
skolen via konfirmationsforberedelsen. Det var spændende at deltage i
mødet i det dunkle lokale på Hotel
Plaza, og jeg havde følelsen af at stå
på tærsklen til noget nyt. Det at der
deltog en nordmand og at høre, at der
var en tilsvarende og meget solidt forankret forening i Norge, var for mig en
slags blåstempling! Det var genialt, at
der nu var en forening i Danmark, der
ville lave sekulære ceremonier i stedet
for religionskritik.
Hvad er HS vigtigste opgave lige nu?

Marie Louise Petersen

Hvorfor meldte du dig ind i HS?
Jeg var så heldig, at jeg kunne være
med den dag, hvor den stiftende generalforsamling fandt sted. Fra et avisudklip havde jeg fået nys om den nye
forening, der skulle dannes. Året forinden havde jeg meldt mig ud af Folkekirken i protest mod det tilladte kvindesyn i visse præstekredse, og jeg var

Udvalget består af en række menighedsrådsmedlemmer, præster, provster, biskopper og andre fra den kirkelige verden. Derudover er der tre politisk udpegede medlemmer. Det drejer
sig om Jesper Langballe, fhv. MF for
Dansk Folkeparti, Charlotte Dyremose,
fhv. MF for Det Konservative Folkepar-

Det er også oplagt at vi samarbejder
endnu mere med de andre nordiske
lande i forhold til uddannelse og efteruddannelse.

Der er mange vigtigste opgaver i HS!
Jeg mener det er vigtigt, at der er et
realistisk forhold mellem udbud og
efterspørgsel i forhold til vores ceremonier. Og da jeg bestemt tror, at vi i
de næste år vil opleve en stigende
efterspørgsel på vores ceremonier, så
er det en særdeles vigtig opgave, at vi
også på lang sigt har nok certificerede
celebranter og ceremoniledere samt
undervisere til vores konfirmationer.

Hvad laver du, når du ikke er aktiv i
HS?

Hvordan kan vi nå det mål?

Hvad angår HS, så synes jeg, at det
ville være en virkelig god nyhed, hvis
kirke og stat var blevet adskilt - i al
fredsommelighed 

Vi skal løbende være i kontakt med så
mange medlemmer som muligt gennem lokalforeningerne og med medlemsbladet og gøre opmærksom på

Jeg er uddannet lærer og arbejder på
en folkeskole. Jeg spiller tennis og er
glad for at være aktiv udenfor. Da jeg
bl.a. underviser i fransk, bruger jeg
også tid på at vedligeholde mit franske.
Hvilken tophistorie vil du helst høre i
radioavisen?

Bestil folder!

Udvalget: Baggrund
I dette medlemsblad bringer vi en udførlig omtale af den debat, der venter
om kirkens fremtidige styrelse. I september 2012 besluttede regeringen,
at et udvalg skal se på dette spørgsmål.

behovet. Fx lige nu skal vi bruge flere
konfirmationsundervisere. Altså rekruttering. Dernæst skal vi fortsat lave
og udbyde uddannelsesforløb for kommende celebranter og ceremoniledere
– hvilket i sig selv er en meget stor
opgave at løfte. Måske skal vi lave
flere fælles (efter-)uddannelsesforløb
for de forskellige ceremonifunktioner,
ligesom vi har gjort før.

ti og Britta Schall Holberg, fhv. minister og MF for Venstre.
Den 2. maj kom udvalget med et debatoplæg. Når debatfasen er slut, udarbejder udvalget et endeligt oplæg,
der er færdigt marts 2014. Herefter er
det op til politikerne at udarbejde et
eventuelt lovforslag.
Udvalgets oplæg, kommissorium og en
række bilag kan læses på www.km.dk.

Humanistisk Samfund har fremstillet
en folder om regeringsudvalgets debatoplæg og vores holdning til debatoplægget. Hvis du har læst dette medlemsblad grundigt, vil du ikke finde så
meget nyt. Men den kan gives til andre, f.eks. politiske interesserede, partier, ungdomsorganisationer etc. Den
kan bestilles ved at sende en mail til
kontakt@humanistisksamfund.dk.
Husk at skrive, hvor mange eksemplarer, du skal have. Folderen kan også
findes i en pdf-version på vores hjemmeside, www.humanistisksamfund.dk.
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Hvad vil Humanistisk Samfund gøre?
Af Ole Wolf

Men vores primære opgave er at vriste
denne sag ud af de kirkelige kredse og
gøre den til et spørgsmål, som bliver
diskuteret i de politiske partier og ungdomsorganisationer.

Nu har vi fået det længe ventede debatoplæg om kirkens fremtidige styrelse. Det skal danne baggrund for en
både folkelig og folkekirkelig debat,
der skal vare frem til 30. oktober. Humanistisk Samfund vil gøre alt, hvad vi
kan, for at påvirke den debat.

Derfor holder vi et debatmøde under
folkemødet på Bornholm, hvor det
netop er en række samfundsdebattører og politiske ungdomsorganisationer, der diskuterer kirkens fremtid (se
side 8). Forholdet mellem kirke og stat
er for vigtigt til at overlade til præster!

Kirkeministeriet har bedt os afgive
høringssvar, og det vil vi selvfølgelig
gøre. Vi vil også løbende deltage i den
offentlige debat med læserbreve.

Vi vil efterfølgende sætte et større arbejde i gang for at overbevise politiske
partier og ungdomsorganisationer om,
at dette er et spørgsmål, de skal diskutere, gerne ved lokale møder. Vi stiller
gerne op som paneldeltagere.

Hvad kan du gøre?
Du kan også bidrage til, at diskussionen om folkekirkens fremtid ikke kun
bliver en diskussion for præster og
menighedsrådsmedlemmer.
Du kan f.eks. møde op og deltage i et
af de møder, regeringsudvalget planlægger. Listen kan ses på næste side.

Du kan også skrive et læserbrev til din
lokale avis eller en af de landsdækkende aviser. Vi kan allerede nu se, at
en del kirkelige kredse skriver rasende
kronikker om, at enhver form for forandring af de bestående vil være et onde. Det er vigtigt, at de får et modspil.

Hvis du selv er aktiv i et parti eller en
politisk ungdomsorganisation - eller
kender nogle, der er det - så kan du
prøve at få dem til at arrangere et debatmøde om udvalgets debatoplæg.

næste år. Men det kan godt være, at
man vil blive spurgt om, hvorfor det
her er vigtigt, om det ikke bare handler
om nogle teknikaliteter i kirkens maskinrum. Det er ikke tilfældet. Debatten er vigtig af tre årsager:

del af det danske folk. Selv om kommissionen kun lægger op til små forandringer, taler tilhængere af den nuværende ordning som Jesper Langballe (DF) om, at kommissionen vil
”adskille folkekirken fra folket”.

 Den evangelisk-lutherske kirke er
ikke længere folkets kirke, selv om
den stadig er flertallets kirke. Over 1
million danskere er ikke medlem af
kirken. ½ mio. er slet ikke medlem af
noget trossamfund. Alligevel involverer
staten sig aktivt i kirken, helt ned til at
tage stilling til oversættelsen af biblen.
Dermed signalerer staten, at den ene
million danskere udenfor kirken har et
mindre fint livssyn. Det er ikke holdbart.

Men kan det være rigtigt, at vores forståelse af det danske folk skal knyttes
tæt sammen med en trosretning, som
20 % ikke tilhører?

Nedenfor kan du se et eksempel på,
hvad et sådan møde kan handle om.

En vigtig sag
Det er vigtigt, at andre end folkekirkens kernemedlemmer blander sig i
diskussionen om folkekirkens fremtid.
Det kan man blandt andet bidrage til
ved at kontakte en lokal partiforening
og spørge, om de vil arrangere et debatmøde med titlen ”Forholdet mellem
kirke og stat - kommer det andre end
de hellige ved?”
Partiforeningen kan så invitere kirkeordførere fra forskellige politiske partier til en paneldebat. Humanistisk Samfund stiller selvfølgelig også gerne
med en debattør.
Baggrunden for, at partiforeningen bør
arrangere et møde er selvfølgelig, at
regeringen har nedsat et udvalg, der
skal se på folkekirkens fremtidige styrelse. Og de har netop udsendt et debatoplæg, der skal føre til nye love

 Diskussionen handler også om, hvad
det vil sige at være dansk og være en

 Den nuværende tætte sammenvævning af kirke og stat påvirker samtidig
hele vores kultur. Vi har overladt livets
store spørgsmål til en støvet halvstatslig institution. Det har medvirket
til at skabe en kultur, hvor svære emner som f.eks. døden er blevet tabubelagte.
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Her er de planlagte møder
Det nedsatte regeringsudvalg har planlagt 11 debatmøder overalt i landet.
Møderne skal bidrage til en ”folkekirkelig og folkelig” debat om udvalgets debatoplæg. Her kan du se, hvornår der afholdes et møde i nærheden
af dig.

Mød op og
deltag i
debatten

Juni 2013
Bethesda, Rømersgade 17, 1262 København K

Kl. 19-21.30

Mandag d. 3.

KØBENHAVN

Torsdag d. 6.

LOLLAND-FALSTER Bangs Have Pavillonen, Bangshavevej 23, 4930 Maribo

Onsdag d. 19.

VIBORG

Viborg Lounge, Viborg Stadion, Tingvej 7, 8800 Viborg

Kl. 19-21.30

Torsdag d.20.

AALBORG

Skalborggaardhallen, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV

Kl. 19-21.30

Torsdag d. 15. AARHUS

Diakonhøjskolen i Aarhus, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg

Kl. 19-21.30

Tirsdag d. 20.

Osted Fri- og Efterskole, Assendløsevejen 1, Osted, 4320 Kl. 19-21.30
Leje

Afholdt

Afholdt

Kl. 19-21.30

August 2013
ROSKILDE

Mandag d. 26. FYN

Syddansk Universitet, Konferencen, Campusvej 55, 5230 Kl. 19-21.30
Odense M

Torsdag d.29.

Præstegårdsladen, Pistolstræde 12, 3700 Rønne

Kl. 19-21.30

BORNHOLM

September 2013
Onsdag d. 4.

HELSINGØR

FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød

Kl. 19-21.30

Onsdag d. 11.

RIBE

Ribe Fritidscenter, Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe

Kl. 19-21.30

Hotel Norden, Storegade 55, 6100 Norden

Kl. 19-21.30

Torsdag d. 12. HADERSLEV

Side 5
Ti års arbejde gav ligestilling i Island

Konfirmation i ord og billeder
Den 4. maj holdt Humanistisk Samfund konfirmation både i København
og i Aarhus. Det var en feststemt dag,
med spændte forældre, konfirmander
der uimponeret gav sig i kast med fælles musikoptræden eller at læse sentenser op om, hvad begreber som kærlighed og humanisme betød for dem.
Og med taler til konfirmanderne med
gode råd om fremtiden. I Aarhus talte
Mikkel Wallentin, der er skønlitterær
forfatter og hjerneforsker. I København talte Emil Nørlund, der er studievært på DR , hvor han blandt andet
har lavet programmerne Missionærerne, S, P eller K og Tværs.
Emil Nørlund fortalte om, hvordan han
selv havde været, da han var i konfirmationsalderen.
”Jeg var bange for det meste: Piger,
alkohol og fugleedderkopper – bare
for at nævne nogle få ting.
Jeg turde ikke danse kinddans med
pigerne - og hvis jeg fik en øl i hånden
hældte jeg den hurtigst muligt ud i
nærmeste potteplante - eller fortyndede den med vand.
Men jeg ville faktisk ret gerne være en
af de seje. Derfor satte jeg ekstra streger i ølregnskabet, når ingen kiggede.”
Senere blev han mere modig og voksen, men både han og Mikkel Wallentin var inde på, at man ikke bliver voksen fra den ene dag til den anden.
Mikkel Wallentin sagde
”Vi fejrer, at I melder jer ind i samfundet i løbet af de næste år, og får nye
rettigheder, nye muligheder og nyt
ansvar. I passerer den kriminelle lavalder, den seksuelle, og lidt senere får I
stemmeret. Det er da værd at fejre.”
”At blive god til noget, at blive en opgave voksen,” sagde Emil Nørlund,
”kommer ikke af sig selv. I ved selv
hvad I kan. Der er ingen tvivl om, I har
måttet øve jer intenst for at kunne de

Fotos Århus: Mogens Petersen. Fotos København: Sille Fredsted Knudsen og Willi Prochnow Sletten

her ting. Men måske har I slet ikke lagt
mærke til det, fordi det virkelig har
været noget I har brændt for.
Men I skal også huske at øve jer på
ting, der umiddelbart kan synes for
svære – ting I er bange for.
I har kun ét liv – så kast jer ud i det. I
skal ikke være bange for at fejle på
vejen. Det er fejlene I lærer noget af det er fejlene, der bringer jer videre.”
Mikkel Wallentin sluttede sin tale med
at fortælle om sin forskning i hjerner

på Aarhus Universitet. ”Faktisk er det
sådan at når man er på omkring jeres
alder, så begynder hjernen at skrumpe. Pigers hjerner er i gennemsnit
størst når de er omkring 12 år. Derefter går det ned ad bakke. Drenge topper et par år senere. Men betyder det
så, at man bliver dummere? Nej, vel.
Det eksempel viser, at den simple forklaring om, at større hjerner altid er
bedre hjerner, simpelthen ikke holder.
Hvem ved, måske kan I være med til
at løse den gåde en dag, når jeres
hjerner er blevet lidt mindre.”
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Krematoriets skønhed
Af Ole Morten Nygård
Lokalafdelingen i Hovedstaden havde
16. april arrangeret en guidet rundvisning på Bispebjerg nye krematorium.
Det blev et fantastisk indblik i den
værdighed over for de døde, de efterladte og for hele døden, som kom til
udtryk både i den moderne arkitektur,
det smukke lysindfald, den renfærdige
indretning, og de faste kutymer ned til
mindste detalje.
Stine Helweg, der er rundviser på de
københavnske kirkegårde, viste bl.a.
hvordan kisterne holdes i værdig afstand til hinanden, hvordan aske og
andre rester håndteres omhyggeligt,
så intet er overladt til tilfældet eller
tilfældige ansattes indfald. Rummene
præges også af landets nye befolkningsgrupper, som fx ønsker at overvære ligbrændingen (p.t. særligt hinduer), så der er et rum, hvor man kan
sidde og følge brændingen. De fire
enorme ovne er lavet, så de absolut
ikke minder om en fabrik, men er et
sted med respekt for det afsluttede liv.

Ligeledes er røgen renset til usynlighed for beboerne omkring, og det er
slut med giftig røg fra krematorier,
hvilket er baggrunden for ombygningen af krematorierne i hele landet.
Vi blev vist alle klogere på, at en tidligere heftig debat i Danmark er slut,
nemlig retten til at blive brændt i stedet for jordfæstet. En bevægelse, der

har sejret så stort, at næsten alle i
hovedstaden kremeres i dag
Begravelsesskikke skifter, og det er
smukt at det moderne kommunale
ansvar for, at dette gøres respektfuldt
for alle borgerne, kan lykkes så fint.
”Respekt”, var min ydmyge tanke igen
og igen.

EHF og IHEU holdt generalforsamling i Rumænien
Af Sidsel Kjems
Fra hovedbestyrelsen deltog Rainer
Verhoeven og jeg i generalforsamlinger for European Humanist Federation
(EHF) og International Humanist and
Ethical Union (IHEU) samt i en konference afholdt af de rumænske humanister.
EHF har medlemsorganisationer i de
fleste europæiske lande. Alligevel er
budgettet ikke meget større end vores.
Indsatsen baserer sig i høj grad på
frivilligt arbejde fra især Centre d'Action Laïque (CAL) i Bruxelles. EHF udfører lobbyarbejde i forskellige EU institutioner, bl. a. for at forsvare deres
sekularitet. IHEU er stærkest repræsenteret i Europa, Nordamerika, Australien og New Zealand, men prøver

dog at fremme opkomsten af nye medlemsorganisationer i hele verden. IHEU
har foretræde for FN og er dermed
vores globale talerør.
Der var god deltagelse fra de andre
humanistiske organisationer og rig
lejlighed til at udveksle erfaringer. Lande som Norge, Sverige, Holland, Frankrig og Belgien har førertrøjen med henblik på adskillelse af stat og kirke eller
ligestilling af tros- og livssynssamfund.
Til gengæld skal de rumænske humanister slås med en langt mere alvorlig
kirkelig overmagt end vi: Staten opfører nye kirker og den ortodokse kristne
tro er obligatorisk pensum i hele skoleforløbet. At befolkningens opbakning
til den ortodokse kirke er enorm, lærte
vi bl.a. også fra vores taxachauffør.

Desto mere positivt var det at opleve
den professionelle indsats af vores
rumænske venner, som gjorde al
skepsis angående indkaldelsen af
generalforsamlingerne i Bukarest til
skamme.
De næste internationale begivenheder
er:
 European Humanist Youth Days: Bruxelles (2. til 5. august 2013)
 EHF generalforsamling 2014: Bruxelles (maj 2014)
 I HEU generalforsamling og international konference: Oxford (8. til 10. august).
Sæt kryds i kalenderen hvis du har lyst
til at tage med – det er åbent for alle
medlemmer.

Side 7

Der sker! - Kalender for juni

Juni 2013
Tirsdag d. 11. AARHUS

Omvisning/møde på Vestre Kirkegård
Med Lars Kingo fra Bedemand Madsen ser vi
bl.a. kapellet og det ”symbolneutrale område”.

Tors. d. 13. søn. d. 16.

BORNHOLM

Søndag d. 21 HOVEDSTADEN

Solhvervsfest

Folkemøde
Se omtale andetsteds i bladet.
Solhvervsfest
Se omtale nedenfor

Aarhus
Lokalforeningen i Aarhus
har holdt generalforsamling. Formand Thorkild
Svendsen aflagde beretning om det forgangne års
arbejde, hvor et hovedindsatsområde har været at
arrangere den første konfirmation vest for Storebælt.

Den 21. juni er World Humanist Day,
som i hele verden fejres ved særlige
arrangementer. HS Hovedstaden fejrer
traditionen tro dagen med en solhvervsfest, da det samtidig er årets
længste dag. Vi mødes på Staunshøj,
Høveltevej 72, 3460 Birkerød. Der
bliver både tid til socialt samvær og
refleksion samt drøftelse af aktuelle
emner og mål. Formanden for HS Hovedstaden, Kelvin Nielsen, holder båltalen.
Alle medlemmer (gamle og nye) er
velkomne. Festen starter ved 18-tiden
med fælles spisning. Hver deltager
bidrager med en ret til fælles buffet
samt drikkevarer til eget brug og gerne
også lidt underholdning. Tilmelding til
Peter på tlf. 26 80 60 26 eller email
pan@humanistisksamfund.dk.

Thorkild Svendsen, Jeppe
Dybbro og Trine Hjelbak blev genvalgt
til bestyrelsen.
Efter mødet holdt Humanistisk Samfunds formand Ole Wolf oplæg om
regeringsudvalgets debatoplæg om
kirkens fremtidige styrelse.

Vestre Kirkegård, Aarhus
Kl. 19.00
Allinge, Bornholm. Vores telt er
på Kampeløkken havn.
Staunshøj, Høveltevej 72, 3460
Birkerød .
Kl. 18.00

Hovedstaden
16 medlemmer var mødt op til den
ordinære generalforsamling i HS Hovedstaden den 7. maj. Efter et oplæg
om Tro og Helbredelse af Ph.D-stipendiat Nadja Hørdam Ausker, blev
generalforsamlingen afholdt. Bestyrelsens beretning blev godkendt efter
enkelte afklarende spørgsmål. Det
samme blev det forslag til prioriterede
opgaver, som bestyrelsen havde lagt
op til.
Der var ikke indkommet forslag til behandling og valget til bestyrelsen blev
fredeligt. De tre siddende medlemmer
Kelvin Nielsen, Niels Dueholm og Peter A. Nielsen blev genvalgt, det samme blev suppleanterne og en enkelt
ny, Irene Hauch, stillede sig til rådighed og blev valgt med akklamation.

Etisk debat
En vigtig opgave for Humanistisk Samfund er at skabe et rum for etisk diskussion. Derfor planlægger vi at diskutere forskellige store etiske temaer.
Det første emne bliver omskæring af
nyfødte drenge, også kalder forhudsamputation. Hovedbestyrelsen har
valgt dette emne, fordi det i en længere periode har været oppe i den offentlige debat. Samtidig mener en del i og
udenfor organisationen, at det vil være
naturligt for Humanistisk Samfund at

forholde sig til et spørgsmål, der
blandt andet handler om vægtningen
af barnets tarv kontra tolerance overfor forskellige religioner. Til en start
har Jørn Rosborg lavet et oplæg om,
hvad der er op og ned i de forskellige
lægelige undersøgelser af omskæring,
og hvad FN’s Børnekonvention siger
om sagen. Oplægget skal danne
grundlag for en debat i vores lokalforeninger til efteråret.
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Folkemøde på Bornholm
Så er det lige før årets folkemøde på Bornholm finder sted, nærmere bestemt d. 13. - 16. juni.
Som det ses til højre, arrangerer vi i år et stort møde om forholdet mellem kirke og stat. Du er meget
velkommen til at møde op, hvis du er i nærheden.
Er du interesseret i at være med som frivillig, så
kontakt Kelvin Nielsen på 3050 1182 eller
kn@humanistisksamfund.dk for at høre nærmere.

Spred mødet på Facebook
Du kan finde flyeren om mødet på vores facebookside www.facebook.com/humanistisksamfund. Hvis
du klikker ”del”, slår du den op på din egen facebookside og hjælper dermed med at gøre reklame
for mødet.

Tak for bidrag
Mange har givet et bidrag til vores tur til folkemødet
og til vores arbejde med at påvirke regeringens kirkeudvalg. Mange tak! Vi vil bruge dem med omtanke og til gavn for sagen.
Hvis du også vil give et bidrag, så indsæt et beløb
på vores bankkonto, reg. nr. 8117 konto nr.
0241169. Skriv ”Bidrag” på. Alle beløb er velkomne, store som små.

Jubilæum
Torsdag d. 29. august fylder Humanistisk Samfund
5 år. Vi fejrer det med et
møde i København, hvor
vores islandske, norske og
skotske søsterorganisationer fortæller om, hvordan
de har opnået at blive ligestillede med trossamfund
og har fået vielsesbemyndigelse. Bagefter er der middag. Der er mere i næste
nummer af medlemsbladet, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

Ny folder om bryllupper
og navnefester
Vores bryllups- og navngivningsgruppe har
lavet en folder, der fortæller om vores ceremonier ved fødsel og ægteskab.
Folderen fortæller om de to typer ceremonier, hvordan de bliver tilrettelagt og hvad de
kan indeholde. Den er en glimrende reklame til folk, der kan være interesseret i at
gøre brug af vores ceremonier.
Folderen kan ses i en pdf-version på vores
hjemmeside, www.humanistisksamfund.dk
og kan bestilles på kontakt@humanistisksamfund.dk. Husk at angive, hvor mange
eksemplarer, du skal bruge.

