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Humanistisk Samfund 

til ow@humanistisksamfund.dk. Du 

kan også kommentere det på vores 

facebookside www.facebook.com/

humanistisksamfund. 

Kirkeministeriet har eksplicit opfor-

dret alle til at indsende kommentarer. 

Høringsfristen er 31. oktober. Så hvis 

du er medlem af en relevant forening, 

f.eks. en politisk ungdomsorganisati-

on, eller bare har lyst til at give din 

mening til kende som privatperson, er 

du velkommen til at lade dig inspirere 

af vores høringssvar. 

Regeringen har nedsat et udvalg, der 

har lavet et debatoplæg om folkekir-

kens fremtid. Udvalget har arrangeret 

en række møder om sagen, hvor alle 

opfordres til at deltage. Der er en 

oversigt over møderne på side 7. 

Samtidig har Kirkeministeriet bedt 

Humanistisk Samfund om at afgive 

høringssvar om debatoplægget. Ho-

vedbestyrelsen har udarbejdet et ud-

kast, som kan læses på www.humani-

stisksamfund.dk/høringssvar. Du er 

velkommen til at sende kommentarer 

Klar med høringssvar 

Nyt medlemsregistreringssystem 
som man blot skal klikke på og deref-

ter udfylde dankortoplysningerne. 

Det nye system giver også mulighed 

for, at man i stedet for årlig kontin-

gentbetaling kombinerer kontingent-

betaling med et månedligt støttebi-

drag til Humanistisk Samfund. På den 

måde kan man sende 50, 100 eller 

200 kr. månedligt til Humanistisk 

Samfund. Det kan man læse mere om 

på www.humanistisksamfund.dk/

månedligbetaling. 

Den 16. august fik vi løst et organisa-

torisk problem, vi har døjet med læn-

ge. Vi fik nyt medlemsregistreringssy-

stem. I det gamle system var det alt 

for svært at forny sit medlemskab og 

mange nye medlemmer oplevede, at  

deres betaling ikke gik igennem. 

Med det nye system, der hedder Fore-

ningLet, bør det være fortid. Fornyelse 

af medlemskabet kræver ikke længe-

re , at man logger på. Når det er tid til 

fornyelse, får man en mail med et link, 

Ny hjemmeside 
16. august fik vores hjemmeside også 

et nyt layout. Siden har længe haft et 

bedaget udseende. 

Nu er der flere billeder på hjemmesi-

den og forsiden er blevet flottere. På 

alle sider kan man klikke på ”Bliv med-

lem?”, hvis man vil vide mere om med-

lemskab af foreningen. 

Ellers kan stadig finde information om 

vores ceremonier, om politiske forhold 

vedr. kirke og stat samt baggrundsop-

lysninger om os såsom vedtægter. 

Vi har tjekket den nye hjemmeside for 

fejl, men vi har sikkert overset noget. 

Det kan også være, siden ser helt for-

kert ud i netop din internetbrowser. 

Tjek den ud på www.humanistisksam-

fund.dk. Hvis du finder noget, der bør 

rettes, så en mail til smk@humani-

stisksamfund.dk. Gerne med billeder 

(”screendumps”) af problemet. Vi 

trækker lod om to flasker rødvin 

blandt de indsendte kommentarer. 
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medlemmer og dermed flere muskler. 

Det får vi gennem aktiviteter, der gør 

os synlige. Derfor var jeg i 2010 også 

én af initiativtagerne til lokalforenin-

gen i Aalborg. Her er vi godt i gang 

med et langt, sejt, tålmodigt træk, der 

er fyldt med små og store succeser, 

men også med fiaskoer, der tilsam-

men giver fine erfaringer. 

Hvad laver du, når du ikke er aktiv i 

HS? 

Professionelt arbejder jeg som journa-

list og informationsmedarbejder i fag-

bevægelsen. I fritiden læser jeg gerne 

– biografier, historisk litteratur… hvad 

som helst. 

Hvilken tophistorie vil du helst høre i 

radioavisen? 

Der er et stykke vej dertil, men den 

dag studieværten lægger ud med ny-

heden: ”Stat og kirke bliver nu skilt. Et 

flertal af vælgerne har sagt ja til at 

ændre Grundloven”, da har fornuften 

sejret. Først da bliver religion en sag 

mellem den enkelte og sin… nå ja, 

gud.  

I hvert nummer stiller vi fem faste 

spørgsmål til en person, der er aktiv i 

Humanistisk Samfund. Denne gang til 

Steen Timmermann, der er næstfor-

mand i vores Aalborg-afdeling. 

Hvorfor meldte du dig ind i HS? 

Jeg sprang tidligt ud som erklæret gud-

løs. Allerede inden jeg blev myndig, 

måtte jeg stille med forældrenes skrift-

lige samtykke, før den stedlige kor-

degn ville give slip på mig. Jeg er imid-

lertid ikke nogen kirkestormer. At nog-

le mennesker vælger en religiøs for-

tolkning af verden er deres eget valg, 

og det respekterer jeg. Men jeg kræver 

min ret til leve uden religion og religiøs 

indblanding. Derfor passer HS mig fint.  

Jeg hørte om foreningen kort tid efter 

stiftelsen og fandt, at den med cere-

monierne kunne udfylde det behov, 

jeg med alderen i stigende grad følte 

for ikke-religiøse ceremonier; ikke 

mindst dén, der skal runde det hele af. 

Hvad er HS vigtigste opgave lige nu? 

Flere ting: HS skal styrke sin lokale 

forankring og aktivitet. Lokalforeninger 

med aktiviteter er med til at udbrede 

kendskabet til forening, ceremonier og 

holdninger tæt på vores tusindvis af 

potentielle medlemmer. På landsplan 

skal foreningen styrke vores unge or-

ganisation og fortsætte sit flotte arbej-

de med at gøde jorden for skilsmissen 

mellem stat og kirke. 

Hvordan kan vi nå det mål? 

Først og fremmest skal vi have flere 

Steen Timmermann 

Hvem er vi? Fem spørgsmål til Steen Timmermann 
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HK: Flyt person-
registrering 
I august måned har Humanistisk Sam-

fund sammen med Ateistisk Selskab 

taget en sag op om personregistrering. 

Alle skal have fødsel og død registreret 

ved det offentlige. Staten har valgt, at 

den evangelisk-lutherske kirke skal 

varetage opgaven for alle danskere. 

Vi har desværre set eksempler på, at 

kirken benytter lejligheden til at udde-

le materialer, der taler for, at barnet 

skal døbes. Med argumenter som 

”Børn, der levet i tro, ejer et håb”.  

Efter vi tog sagen op, har HK Kommu-

nal valgt at støtte vores krav om, at 

opgaven bør flyttes til kommunerne. 

Foredrag med Per 
Bilde 
Aalborg-afdelingen arrangerer sam-

men med Folkeuniversitetet en fore-

dragsrække med prof. em. Per Bilde 

under titlen ”Kristendommen og sam-

fundet. En kritisk historisk analyse”. 

Per Bilde sætter blandt andet fokus på 

forholdet mellem de europæiske/

danske værdier og deres forhold til 

kristendommen samt den aktuelle 

debat om forholdet mellem stat og 

kirke. Foredragene foregår over fire 

lørdage i oktober og november fra kl. 

12 - 14. Prisen er 395 kr., men med-

lemmer af Humanistisk Samfund får 

refunderet 100 kr. Tilmelding på 

www.fuaalborg.dk. 

Medieomtale 
Humanistisk Samfund har været en 

del i medierne i løbet af sommeren. 

Vores ene talsmand Ole Morten Ny-

gård var i DR2’s Deadline til en debat 

om, hvor meget staten skal bestemme 

om den enkeltes begravelse. Vores 

anden talsmand Thorkild Svendsen 

fortalte om vores navnfester for nyfød-

te på P1. Derudover har vi haft forskel-

lige læserbreve og artikler i aviser om 

forholdet mellem kirke og stat, baseret 

på regeringsudvalgets debatoplæg.  

http://www.fuaalborg.dk/default.aspx?pagetype=8&holdnr=13563
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Nu åbner vores café i København 

Kom til åbningsfest onsdag d. 21. au-

gust fra kl 17.00 – alle er velkomne og 

vi byder på en velkomstdrink. 

Den dag åbner Humanistisk Samfund 

nemlig en café. Den  har til huse i cen-

trum af København, i Skindergade 21, 

kælderen. 

Caféen drives af frivillige fra Humani-

stisk Samfund og har åbent hver ons-

dag. Der er forskellige aktiviteter som 

læseklubber, debatklub og foredrag. 

Alle arrangementer er gratis og behø-

ver ikke tilmelding. 

Caféen hedder Kafé Knud,  og når vi 

ikke bruger lokalerne, er de tirsdag og 

torsdag café og værested for alle, der 

er berørt af HIV. 

Onsdag d. 21. august starter vi en se-

niorklub op. Det er fra 13.00 - 15.00 

hver onsdag. Ugen efter starter vi en 

læseklub op. Det er fra 17.00 - 19.00 

hver onsdag. Kom og vær med fra 

starten og få indflydelse på, hvad der 

skal læses i Læseklubben og debatte-

res i Seniorklubben. 

Cafeen er åben for alle, man behøver 

I Cafeen er vi frivillige, der står i baren 

og frivillige, der er tovholdere på aktivi-

teter i cafeen.  

Hvorfor skal du bruge 5 timer 

om ugen i caféen? 

 Du gør det muligt for os alle at ha-

ve et fælles mødested i Køben-

havn  

 Du bidrager til fællesskabet 

 Du er med til at forandre Danmark 

 Du møder ligesindede mennesker, 

der har viden, holdninger og enga-

gement  

 Du får erfaringer, som du kan bru-

ge videre i f.eks. dit arbejdsliv 

 Du får gode oplevelser og fælles-

skab med andre aktive. 

Vi har fokus på, at det skal være sjovt 

og givende at være frivillig hos os. Du 

bliver en del af et team. Vores mål er, 

at du som frivillig i cafeen glæder dig 

til at komme i cafeen, og at du går 

hjem med gode oplevelser og snakke i 

rygsækken. 

At være frivillig i cafeen er ansvarsfuldt 

og meningsfyldt arbejde. Der er mulig-

hed både for praktisk arbejde i cafeen 

og intellektuelt arbejde med at være 

tovholder på arrangementer. Uanset 

hvad du bidrager med, får du anerken-

delse for dit arbejde. 

Vi har behov for tovholdere eller med-

Vil du være frivillig i Humanistisk Samfunds café? 

tovholdere til:  

 Forældrecafe 

 Seniorklubben 

 Læseklubben 

 Debatklub 

 Arrangere foredrag /

foredragsrækker 

 Vintersolhvervsfesten 

Det kan også være, at du har en ny 

aktivitet, som du gerne vil starte op og 

være tovholder for.  

Vi har altid brug for og plads til flere 

frivillige i cafeen. Kom i cafeen eller 

skriv til Sidsel Kjems på smk@humani-

stisksamfund.dk, hvis du gerne vil hø-

re mere om at være frivillig i cafeen. 

ikke at være medlem af HS. Du er der-

for altid velkommen til at tage venner 

og familie med i cafeen. 

Kom og mød aktive frivillige bag baren. 

Der er også en god chance for, at du 

kan møde andre medlemmer af for-

eningen i cafeen. Det er det eneste 

sted i byen, hvor du kan støtte Huma-

nistisk Samfund bare ved at drikke 

kaffe! 

Caféen har åbent hver onsdag kl. 

11.00 – 22.00. 

voksenmedlemskab. Men ellers er det 

af interesse - vi vil gerne have et bille-

de af alderssammensætningen blandt 

vores medlemmer. Og det er selvfølge-

ligt frivilligt, om man vil oplyse datoen. 

Og hvordan er alderssammensætnin-

gen så? Det vender vi tilbage med i 

næste nummer, når flere har nået at 

rette deres oplysninger. 

Ved overgangen til nyt medlemssy-

stem har vi udsendt en mail til alle 

medlemmer, hvor vi fortalte, hvilke 

oplysninger vi har om medlemmet. 

Det har fået en del medlemmer til at 

spørge, hvorfor vi tror, de er født den 

1. januar? 

Det gør vi heller ikke, men i de første 

af foreningens leveår bad vi ikke om 

fødselsdato men om fødselsår. Da vi 

konverterede data over i det nye sy-

stem, gav vi dem fødselsdatoen d. 1/1 

som et kendetegn på, at oplysningen 

ikke var helt troværdig. 

Vi har også oplevet, at systemet ved 

en fejl har sat manges fødselsdato til 

den 1/1 2013. 

Hvad skal vi i det hele taget bruge fød-

selsdatoen til? Vi skal se, hvornår vo-

res ungdomsmedlemmer overgår til 

Medlemsspørgsmål: Hvornår tror I, jeg er født? 

mailto:smk@humanistisksamfund.dk?subject=Frivillig%20i%20caféen
mailto:smk@humanistisksamfund.dk?subject=Frivillig%20i%20caféen
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Artiklen 
Er udarbejdet af en gruppe bestående 

af Ole Morten Nygård, Marie Louise 

Petersen, Thorkild Svendsen, Sidsel 

Marie Kjems, Jochen Hell og Ole Wolf. 

Papiret er efterfølgende godkendt af 

Hovedbestyrelsen som Humanistisk 

Samfunds officielle holdning. 

Faget i dag 

Tema: Kristendomskundskab i folkeskolen 

At Humanistisk Samfund er kritisk 

overfor faget kristendomskundskab er 

næppe nogen overraskelse. Men hvor-

dan ser faget ud i dag? Og hvordan vil 

vi gerne have, at undervisningen skal 

være? Læs mere i temaet om kristen-

domskundskab. 

Humanistisk Samfund mener, at religi-

onsundervisningen i grundskolen skal 

– som i gymnasiet – være et vidensba-

seret fag. Derfor er vi kritiske over for 

flere af fagets konkrete elementer: 

Faget fylder for meget 

Timetalsmæssigt er faget ude af pro-

portioner med forældrenes fokus på 

religion i deres liv. Timetallet skal der-

for ses i forhold til de andre fag i sko-

len.  

Religion er en privat sag 

Ansvaret for en eventuel religiøs op-

dragelse ligger i hjemmet og kan aldrig 

ligge i den offentlige skoles regi i et 

sekulært, demokratisk samfund. 

Salmesang  

Er kristen religionsudøvelse, favorise-

rer én elevgruppes religion og diskrimi-

nerer derved de øvrige elever. Derfor 

er det forkert, at salmesang er en cen-

tral del af fagets læseplan. Salmesang 

må højest være en metode ved tekst-

analyse, hvor man forholder sig kritisk, 

sammenlignende og perspektiverende 

til teksternes indhold og historiske 

udtryk. Undervisning i salmer bør lige-

så godt kunne være en del af faget 

dansk. 

Bibelske fortællinger 

Er i dag placeret centralt i indskolin-

gen (0.-3. klasse). Det er en massiv 

påvirkning i barnets ukritiske livsfase. 

Bibelske fortællinger kan godt indgå i 

danskfaglige tekstsammenhænge, 

men bør igennem hele skolelivet sam-

menlignes med andre kulturers tek-

ster, andre eventyr, myter og sagn og 

med nutidige sekulære tekster. 

Andre religioner og livssyn 

Er ikke obligatoriske før i 7. klasse. 

Der er ikke krav om undervisning i 

andre religioner eller livssyn i indsko-

lingen og mellemtrinet. Det afspejler 

ikke det nuværende danske samfund 

og er diskriminerende og ikke religi-

onsneutralt. 

Den personlige religion 

Faget fokuserer på det enkelte menne-

skes religion. Religionskritik er stort 

set fraværende i fagbeskrivelsen. Bort-

set fra omtale af korstogene er der 

ikke indlagt ét eneste kritisk element i 

forhold til tro, religion eller religioner-

nes historiske betydning. I stedet foku-

seres på at ”forstå den religiøse di-

mensions betydning”. Der er intet i 

fagbeskrivelsen om, at mennesker kan 

leve uden tro eller religion, hvilket ikke 

afspejler menneskets ret til et frit valg 

af livssyn, til religionsfrihed eller til 

befolkningens sammensætning i Dan-

mark. 
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men før 7. klasse. Ligeledes er 

det ikke et sekulært vidensba-

seret samfund værdigt, at ele-

verne ikke skal forholde sig me-

re kritisk og sammenlignende til 

religioner, sagn, myter og symboler. 

Timetallet skal på niveau 

Vi mener, at timetallet skal svare til 

andre orienteringsfag, som fx natur/

teknik, historie, samfundsfag, biologi 

og geografi. Timetallet skal – set over 

et barns hele skoleforløb – svare til 

hvert af disse andre fags timetal eller 

det skal sættes på niveau med de 

timeløse fag (som er sundheds- og 

seksualundervisning og familiekund-

skab; trafiklære og uddannelses- og 

erhvervs- og arbejdsmarkedsoriente-

ring) 

Ingen fritagelse fra alment 

dannende fag 

Vi finder det alment dannende at ken-

de til gamle myter og sagn, da de er en 

del af vores kultur. Derfor mener vi 

ikke, man skal kunne fritages for fa-

get, da det skal være alment dannen-

de og aldrig må være forkyndende 

eller må favorisere ét livssyn.  

Kirkebesøg og konfirmation 

Vi mener godt, man i undervisningen 

kan besøge religiøse institutioner, når 

det indgår i en undervisnings

sammenhæng. Men det skal være 

Fakta om faget 
Undervisningsministeriet har udarbej-

det trinmål, slutmål og en tilhørende 

undervisningsvejledning for faget kri-

stendomskundskab. Denne vejledning 

kaldes for ”Fælles Mål” og kan ses på 

Undervisningsministeriets hjemme-

side: www.uvm.dk. 

Som man kan læse dér, er faget ikke 

udelukkende baseret på viden om 

religion og religiøse fænomener. Det 

Et undersøgende og sammen-

lignende fag 

Undervisningen bør ske på et viden-

skabeligt grundlag, hvor eleverne læ-

rer at forholde sig historisk og kritisk til 

religion, livssyn og etik uden favorise-

ring af et bestemt livssyn eller en be-

stemt religion. 

Ændre fokus 

Vi mener, at man i skolen skal lære 

om religioner, åndelige og filosofiske 

strømninger og deres betydning histo-

risk og i nutiden med en dansk vinkel. 

Vi finder det relevant, at der er særligt 

fokus på de religioner som har haft 

størst indflydelse på det danske sam-

fund, herunder den nordiske mytologi, 

kristendommen samt andre religioner, 

der er aktive i det danske samfund. 

Men Danmark er ikke verden, så ele-

verne bør også lære om andre kulturer 

og landes religiøse strømninger og 

livssyn. 

Religion og magt 

Undervisningen skal indeholde under-

søgelse af religionernes magt historisk 

og nutidigt allerede i indskolingen. Her 

kan faget kobles sammen med faget 

historie, og det skal foregå religions-

neutralt. Det er forvrængende af den 

danske virkelighed, at skolen ikke er 

forpligtet til at undervise om andre 

religioner og livssyn end kristendom-

Det vil Humanistisk Samfund 

undrende, pluralistisk og diskuteren-

de. Vi mener ikke, man må lade børn 

deltage i religiøs udøvelse i folkesko-

len. Skolens virke bør altid være inklu-

derende og neutral.  

Konfirmationsforberedelse må derfor 

aldrig foregå i skoletiden. Den skal ved 

lov flyttes fra alle folkeskolers timepla-

ner og dette skal ikke være en kom-

munal beslutning, men ens for alle 

elever.  

Nyt navn til faget, tak! 

Vi mener, faget bør skifte navn, så det 

ikke favoriserer kristendommen eller 

en anden religion. Navnet kunne fx 

være ”Religion, filosofi og livssyn”.  

Vi mener stadig, der er behov for et 

fag som giver særligt plads til undren, 

filosofiske overvejelser og etiske dis-

kussioner.  

Vi mener, at læreruddannelsen i faget 

skal ændres, så der fokuseres på reli-

gionernes og de filosofiske strømnin-

gers samfundsmæssige betydning 

historisk og nutidigt.  

Vi ønsker et neutralt, nutidigt og vi-

densbaseret fag i de danske grund-

skoler! 

tager fx ”den religiøse dimension” for 

givet, og faget har en meget stor og 

ukritisk begunstigelse af kristendom-

men. Der er brug for forandring af fa-

get på alle områder: 

 fagets formål 

 de centralt fastsatte mål 

(CKF’erne) 

 trinmålene (hvad eleverne skal 

kunne efter 3., 6., 9. og 10. klasse)  

 Loven om folkeskolen  

 læreruddannelsen 

… og deraf af den daglige undervisning 

på alle landets grundskoler. 

Norge og Sverige griber undervisnin-

gen an på en anderledes og bedre 

måde. Der er absolut inspiration at 

hente i  deres måde at tilrettelægge  

undervisningen på.  

Den norske læseplan kan ses på 

www.udir.no/upload/larerplanen 

Den svenske, hvor humanismen også 

er nævnt, kan ses på: 

www.skoleverket.se. 

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Kristendomskundskab?Mode=full
http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/Grunnskole_og_gjennomgaende/lareplan_religion_livssyn_etikk.rtf
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
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Af Ole Wolf 

Jeg kan godt blive en smule skræmt 

ved tanken om en stor årlige fætter-

kusinefest for politikere, interesseor-

ganisationer og lobbyister. 

Og det er egentlig grundkonceptet ved 

Folkemødet på Bornholm, hvor landets 

politiske elite og en hær af lobbyister 

samles i fire dage. Men heldigvis er 

folket der også, i form af mange ind-

fødte bornholmere og turister.  

Fra vores bod fortalte vi om vores ar-

bejde, både med at lave ceremonier 

og om behovet for at adskille kirke og 

stat. Vi blev taget godt imod og fik fle-

re nye medlemmer.  

Som noget nyt arrangerede vi et de-

batmøde. Vi havde inviteret en række 

personer, der er kritiske overfor det 

nuværende tætte forhold mellem kirke  

og stat. Vi fik en god snak om, hvordan 

vi kan gå mod større adskillelse. 

Blandt andet nød jeg meget Morten 

Schiellerup Bagers tørre konstatering 

af, at det trods alle advarsler er gået 

fint i Sverige efter adskillelsen, ”Jor-

den er ikke gået under, Ikea har stadig 

åbent,” som han sagde. Mødet blev 

holdt i et fyldt telt med 50 tilskuere. 

Folkemøde på Bornholm 

Begravelse Aarhus 
Torsdag d. 13. juni arrangerede Aar-

hus-afdelingen møde om begravelse 

uden religion. Lars Kingo fra Bede-

mand Madsen viste rundt på det sym-

bolfrie afsnit på Vestre Kirkegård. Han 

formidlede både fakta og anekdoter, 

og kunne svare på mange spørgsmål 

fra det spørgelystne publikum. 

Derefter besøgte man det Lille Kapel, 

hvor Asger Bertram og Lone Verner 

Nielsen holdt oplæg om, 

hvordan de som Huma-

nistisk Samfunds cere-

moniledere arbejder ved 

begravelser. 

50 personer var mødt 

op til en lærerig aften 

med en god stemning 

omkring en af livets al-

vorlige beslutninger. 

Og hvordan gik det så med lobbyis-

men? Fik vi talt med folketingspolitike-

re og interessante nøglepersoner? Ja, 

det gjorde vi. Men da samtalerne na-

turligvis var fortrolige, kan jeg ikke 

referere dem her. 

Næste års folkemøde holdes 12. - 15. 

juni. Vi har brug for mange frivillige, så 

sæt allerede nu kryds i kalenderen, 

hvis du har lyst til at deltage. 

Tak for bidrag! 
Vi har fået rigtig mange støttebidrag i 

den senere tid, blandt andet til vores 

deltagelse i Folkemødet. De er helt 

afgørende for vores mulighed for at 

lave aktiviteter og for at være med i et 

dyrt arrangement som Folkemødet. 

Derfor skal der lyde en stor tak for 

støtten.   

Den 21. juni var det både årets længste dag 

og World Humanist Day. Hovedstadsafdelin-

gen fejrede dagen med en bålfest i Birkerød. 

Her holder  lokalforeningens formand Kelvin 

Nielsen båltalen. 

Humanistisk Samfunds paneldebat ved Folkemødet. Fra Venstre Anders Jerichow, forfatter til 

"Grænser for Gud", Natasha Reimer Thaysen fra Venstres Ungdom, Morten Schiellerup Bager, næstfor-

mand fra Radikal Ungdom, Lasse Christensen fra Liberal Alliances Ungdom, Sherin Khankhan, forfat-

ter og talskvinde for Kritiske Muslimer,  og Ole Wolf fra Humanistisk Samfund. 
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Der sker! - Kalender for august og september 

August 2013 
 

Onsdag d. 21. HOVEDSTADEN Opstart af seniorklub i caféen 

Se omtale andetsteds i bladet. Fortsætter de efter-

følgende onsdage. 

Kafé Knud, Skindergade 21 

Kl. 13.00 - 15.00 
 

Onsdag d. 21.  HOVEDSTADEN Åbningsreception på Kafé Knud 

Se omtale andetsteds i bladet. 

Kafé Knud, Skindergade 21 

Kl. 17.00 - 22.00 
 

Mandag d. 26.  ODENSE Regeringsudvalg holder debatmøde om kirkens 

fremtid 

Syddansk Universitet, Konfe-

rencen, Campusvej 55 

Kl. 19 - 21.30 
 

September 2013 

 

Onsdag d. 4. HILLERØD Regeringsudvalg holder debatmøde om kirkens 

fremtid 

FrederiksborgCentret, Mil-

nersvej 39 

Kl. 19 - 21.30 
 

Tirsdag d. 10.  VIBORG Filosofisk café: Hvad er demokrati? Borgerhuset Stationen 

Kl. 19.00 
 

Onsdag d. 11  RIBE Regeringsudvalg holder debatmøde om kirkens 

fremtid 

Ribe Fritidscenter, Simon 

Hansens Vej 8 

Kl. 19 - 21.30 
 

Deltag i debatten 

Torsdag d. 12.  HADERSLEV Regeringsudvalg holder debatmøde om kirkens 

fremtid 

Hotel Norden, Storegade 55 

Kl. 19 - 21.30  

Torsdag d. 29.  RØNNE Regeringsudvalg holder debatmøde om kirkens 

fremtid 

Præstegårdsladen, Pistol-

stræde 12 

Kl. 19.00 - 21.30 
 

Tirsdag d. 27.  AALBORG Åbent bestyrelsesmøde 

Åbent for alle medlemmer 

Huset, Hasserisgade, 

Kl. 20.00 - 21.30  

Onsdag d. 28.  HOVEDSTADEN Opstart af læseklub 

Fortsætter de efterfølgende onsdage 

Kafé Knud, Skindergade 21 

Kl. 17.00 - 19.00  

Onsdag d. 28. HOVEDSTADEN The Scottish Humanist Society 

Niel Anderson fortæller om organisationen 

Kafé Knud, Skindergade 21 

Kl. 19.00 -  21.00  

Torsdag d. 29.  HELE LANDET 5-års jubilæum 

Se omtale andetsteds i bladet. Tilmelding til 

smk@humanistisksamfund.dk. 

Biblioteket, Rentemestervej 

76, København NV 

Kl. 17.00 - 21.00 
 

Tirsdag d. 17.  AALBORG Åbent bestyrelsesmøde 

Åbent for alle medlemmer 

Huset, Hasserisgade, 

Kl. 16.30 - 18.30  

Tirsdag d. 17.  AALBORG Fra kristen til glad ikke-troende 

Foredrag ved N.K. Strøyberg. 

Huset, Hasserisgade, 

Kl. 19.30  

Onsdag d. 25.  VIBORG Tro og Tvivl 

Foredrag af filosof Peter Tudvad 

Borgerhuset Stationen 

Kl. 19.30  

Deltag i debatten 

Deltag i debatten 

Deltag i debatten 

Deltag i debatten 

mailto:smk@humanistisksamfund.dk?subject=Tilmelding%20til%20jubilæum
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Kommentarer og ideer til bladet er velkomne. 

Vil du være med til et spændende og anderledes  
pionerarbejde med unge? 
I 2014 afholder Humanistisk Samfund igen konfirmation i Danmark. I den forbindelse søger vi efter undervisere, praktiske 

hjælpere og ildsjæle, der vil være med til at give endnu et hold konfirmander en uforglemmelig oplevelse. Der undervises i 

emnerne menneskerettigheder, etik, livssyn, humanisme, rusmidler og seksualitet.  

Hvis du 

 brænder for at arbejde med unge mennesker 

 kan skabe positive relationer 

 fremstår som rollemodel 

 har lyst til at give noget af dig selv 

 kan lide, at der er fart over feltet 

 kan lide at indgå i et tæt teamsamarbejde 

- så er det dig, vi venter på! 

28. september 2013 afholdes heldagsseminar for alle undervisere. Du er også velkommen, hvis du overvejer at gå ind i 

konfirmationsarbejdet. Seminaret finder sted i København. Vi får besøg af en gæsteunderviser fra Human-Etisk Forbund i 

Norge. Tilmelding til mlp@humanistisksamfund.dk. 

Vigtige datoer i det kommende år er 25.-26. januar 2014 og 4. – 6. april 2014, hvor der afholdes kursus for de kommende 

konfirmander og 10. maj 2014, hvor selve ceremonien finder sted. 

Læs mere om konfirmationerne på www.humanistisksamfund.dk/konfirmation. For yderligere information kontakt: 

Konfirmation Vest        Konfirmation Øst 

Thorkild Svendsen        Sille Fredsted Knudsen 

ts@humanistisksamfund.dk       sfk@humanistisksamfund.dk 

Tlf. 5127 4187 

Se film om konfirmation 
Vi har fået lavet en film om, hvad der sker 

på hytteturene ved vores konfirmationer. 

Den kan ses på youtube og via vores hjem-

meside www.humanistisksamfund.dk/

konfirmation. Se den og send et link til nog-

le, der overvejer humanistisk konfirmation. 

mailto:mlp@humanistisksamfund.dk?subject=Tilmelding%20til%20konfirmationsseminar
http://www.humanistisksamfund.dk/konfirmation
mailto:ts@humanistisksamfund.dk?subject=Konfirmation
mailto:sfk@humanistisksamfund.dk?subject=Konfirmation
https://www.youtube.com/watch?v=_BXvPr7HV9g&feature=player_embedded
http://www.humanistisksamfund.dk/konfirmation
http://www.humanistisksamfund.dk/konfirmation

