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Humanistisk Samfund 

blandt nogle ordførere er stor forståel-

se for argumenterne. 

I denne måned går arbejdet i 

gang med at forenkle målene 

for alle fag i folkeskolen.  

Arbejdet udføres af arbejdsgrupper 

nedsat af Undervisningsministeriet. 

Tidligere udvalg for læseplaner har 

haft en teolog som formand og en 

kraftig folkekirkelig dominans. De er 

endnu uvist om udvalget sammensæt-

tes mere hensigtsmæssigt denne 

gang. Det bliver yderst interessant om 

målene for undervisningen nu kommer 

til at leve op til idealet om et kritisk, 

objektivt og upartisk religionsfag. 

Det er vores håb, at børnene en gang 

kan modtage undervisning på viden-

skabeligt grundlag, hvor én religion 

ikke både leverer alle spørgsmål, og 

svar og hvor bør-

nene får indsigt i 

forskellige religio-

ner uden, at det 

antages, at de 

alle er folkekirke-

kristne eller over-

hovedet har en 

religion. Det vil give grundlag for et 

fag, der inkluderer alle børn uanset 

deres baggrund, og hjælper dem til at 

tænke selv. 

Vi fortsætter med at arbejde for at 

ændre faget til det bedre og vil forsøge 

at komme i dialog med relevante par-

ter og politikere i nær fremtid. 

I vores medlemsblad fra august skrev 

vi om problemerne med kristendoms-

kundskab i folkeskolen, og hvordan 

Humanistisk Samfund mener, at faget 

bør være. Faget er i dag helt skævt. 

Det er på alle måder proppet med teo-

logi, bibelhistorier og har et helt enøjet 

fokus på den lokale variant af kristen-

dommen – den evangelisk-lutherske 

protestantisme. Selv den smule filoso-

fi, der er i faget, tager udgangspunkt i 

lokal kristendom i stedet for at trække 

på rigtig filosofi, 

der som bekendt 

har frembragt 

ideerne om men-

neskerettigheder 

og demokrati. 

Det vil næppe 

overraske nogen, 

at religionskritik 

er helt fraværende i fagbeskrivelsen 

for faget. De videnskaber, der burde 

være grundlaget nemlig religionsviden-

skab og filosofi, har trange kår. 

Vi arbejder videre med sagen og har 

nu haft samtaler med en række folke-

skoleordførere fra Folketingets partier. 

Vi oplever at der bliver lyttet og at der 
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Læs mere om: 

Af Thorkild Svendsen, talsmand for HS 

Kafé Mensch 
Vores café har nu haft åbent i 2 måne-

der. Der har været to succesrige må-

neder med foredrag, seniorklub og 

meget andet. Alt sammen hver onsdag 

i Skindergade 21, København. 



ville også hjælpe, hvis der blev infor-

meret om tilbudet på skoler. Hvis man 

måtte oplyse om humanistisk konfir-

mation på skoler, er jeg ret sikker på 

at der ville være flere der tog imod 

tilbudet. Vi må ikke bare oplyse om 

humanistisk konfirmation på skoler, 

men hvis vi måtte er jeg sikker på at 

der var flere, der ville tage imod tilbu-

det. 

Hvad laver du, når du ikke er aktiv i 

HS? 

Jeg er skoleelev i 8. klasse på In-

terskolen i Viby i Aarhus. 

Hvilken tophistorie vil du helst høre i 

radioavisen? 

Hvis vi ser bort fra de sædvanlige øn-

skenyheder: Fred i verden! Kur mod 

kræft! Fattigdom udryddet! -  kunne 

det være: "Kirke og stat er adskilt i alle 

lande". 

I hvert nummer stiller vi fem faste 

spørgsmål til en person, der er aktiv i 

Humanistisk Samfund. Denne gang til 

August Bøgh Svendsen, der i foråret 

blev konfirmeret ved den første jyske 

konfirmation. 

Hvorfor meldte du dig ind i HS? 

Fordi jeg vil støtte op om et ikke-

religiøst fælleskab. Det er min primæ-

re grund. Jeg fik medlemsskabet i for-

bindelse med, at jeg blev humanistisk 

konfirmeret i maj 2013  

Hvad er HS vigtigste opgave lige nu? 

Vores vigtigste opgave er at få bredt 

Humanistisk Konfirmation mere ud, så 

personer, der gerne vil fejre overgan-

gen fra barn til voksen med en ikke-

religiøs ceremoni, får mulighed for det. 

Mange steder i Danmark ved man ikke 

at sådan noget som en humanistisk 

konfirmation eksisterer. Derfor er der 

mange, der vælger at blive kirkeligt 

konfirmeret, netop fordi de har et øn-

ske om at fejre overgangen fra barn til 

voksen -  men ikke ved, at der findes 

et alternativ. 

En anden vigtig opgave er at få kirke 

og stat helt adskilt. 

Hvordan kan vi nå det mål? 

Vi må arrangere flere informationsmø-

der om humanistisk konfirmation og 

reklamere for det, hvor vi kan.  Det 

August Bøgh Svendsen 

Hvem er vi? Fem spørgsmål til August Bøgh Svendsen 

Side 2 

I ceremonigrupperne har der længe 

været en overvægt  af københavnere, 

og i betragtning af, at en betragtelig 

del af vores højtideligheder faktisk  

finder sted i Jylland, er det en skæv 

belastning af vores få jyske celebran-

ter/ceremoniledere -  og for rejseud-

giftskontoen i vores forening. 

Vi håber derfor, at det vil være lettere 

at lokke jyske (eller fynske eller samsi-

ske) interesserede til at melde sig som 

deltagere i et ceremonikursus. hvis det 

finder sted i Aarhus. Det skal i hvert 

fald forsøges! Vi håber at kunne starte 

i januar. 

Så derfor - hvis tanken om at forestå 

en navngivning, et bryllup eller en be-

gravelse i humanistisk regi har strejfet 

dig, opfordrer vi dig - eller et menne-

ske i din omgangskreds, for hvem en 

sådan opgave vil falde naturligt - til at 

maile til Marie Louise Petersen, 

(mlp@humanistisksamfund.dk) som i 

hovedbestyrelsen er den, der sidder 

med ansvaret for alle ceremonierne. 

Du vil så modtage et ansøgningsske-

ma. Der er forskellige skemaer til de 

forskellige højtideligheder og du bedes 

derfor også anføre, hvilken højtidelig-

hed, der har din særlige opmærksom-

hed. Du kan også få yderligere infor-

mation ved at ringe til Marie Louise på 

tlf. 22 99 93 81. 

Når konfirmation ikke er nævnt i den-

ne sammenhæng, er det fordi konfir-

mationsgruppens arbejde bygger på 

en kollektiv indsats, mens man arbej-

der mere på egen hånd i de andre 

ceremonigrupper. Men tag ikke fejl, 

også i den gruppe er man meget opsat 

på at få nye medarbejdere, se artiklen 

på side 3. 

Ceremonikursus i Jylland 

Ny kasserer 
Sidsel Kjems er fratrådt som kasserer 

efter at have gjort et stort arbejde på 

posten i mere end tre år. Hun fortsæt-

ter i hovedbestyrelsen, ligesom man 

stadig kan møde hende i vores nystar-

tede café. Jørn Rosborg har afløst hen-

de som kasserer.  

Ny formand for be-
gravelsesgruppen 
Asger Bertram er stoppet som ceremo-

nileder og formand for begravelses-

gruppen, da han har travlt andetsteds. 

Jørgen Oldenburg har afløst ham som 

leder af begravelsesgruppen. Jørgen 

var leder af begravelsesgruppen før 

Asger overtog posten. 

mailto:mlp@humanistisksamfund.dk?subject=Ceremonikursus


Side 3 

Konfirmationsforberedelser 

En nystartet underviser  

beretter 

Af Morten Riiskjær 

Det kan for de fleste virke som om, at 

10. maj 2014 ligger langt ude i fremti-

den. Men når det angår humanistisk 

konfirmation, så er forberedelserne i 

fuld gang for de involverede. Der skal 

bl.a. findes undervisere, hytter, værdi-

ge lokaler til ceremonien og ikke 

mindst skal der rekrutteres konfirman-

der. Der skal drøftes undervisningsem-

ner, pædagogiske værktøjer, faldgru-

ber og meget meget mere. 

Et af tiltagene på området var en infor-

mationsaften om humanistiske konfir-

mationer, som foregik 25. september 

på en af de onsdage, hvor HS driver 

café i Kbh. Der var et stort fremmøde, 

og både forældre og børn lyttede nys-

gerrigt og stillede engagerede spørgs-

mål, da underviser og koordinator, 

Sille F. Knudsen, holdt oplæg om de to 

kursusweekender og deres konkrete 

indhold og viste billeder fra tidligere 

konfirmationer.  

Desuden var der plads til, at en tidlige-

re HS-konfirmand sagde et par ord om 

sin oplevelse, og det var faktisk røren-

de at høre hende berette om, hvordan 

disse to weekender samt en ceremoni 

havde påvirket hende i retning af at 

blive mere selvstændig, politisk og 

generelt mere moden og bevidst om 

sit selvværd! 

Men i opgaven med at udfylde to 

weekender med et indhold, som er 

både aktuelt, alderssvarende, relevant 

og som samtidig kan vinkles humani-

stisk, ligger der nogle udfordringer. Og 

derfor blev der afholdt seminar om 

konfirmation lørdag d.28.september. 

Undervisere fra både HS Vest, HS Øst 

samt en repræsentant fra Human-

Etisk Forbund (Norge), Inger-Johanne 

Slaata, mødtes, og for undertegnede 

var det første gang, 

jeg stiftede bekendt-

skab med mange af 

disse mennesker. Der 

blev gennemgået kon-

krete øvelser og pro-

grammer, diskuteret 

udfordringer og be-

kymringer, men først 

og fremmest var der 

et engagement af 

dimensioner.  

Selvom stort set alt 

arbejdet er ulønnet, 

og der ligger stramme 

deadlines og massive 

Ceremonikoordinator Marie Louise Petersen underviser 

Vil du hjælpe? 
Der er mange forskellige opgaver ved 

en konfirmation - helt praktiske ved de 

to konfirmationsweekender og selve 

ceremonien, mulighed for at deltage 

som føl ved undervisningen og admini-

strative opgaver.  

Vil du bidrage? Så kan du få mere at 

vide om Konfirmation Vest ved at kon-

takte Thorkild Svendsen på 

ts@humanistisksamfund.dk / tlf. 51 

27 41 87 og om konfirmation Øst ved 

at kontakte Sille Fredsted Knudsen på 

sfk@humanistisksamfund.dk. 

Informationsaften i Kafé Mensch 

koordinationsopgaver, og der er tale 

om et relativt stort ansvar for de unge, 

så virker det på mig som om, at alle 

disse mennesker brænder for at for-

midle humanistiske tanker og værdier 

videre på en inderlig og personlig, en-

gageret og helt igennem ærlig facon. 

År efter år. Jeg er stolt over at være 

blevet del af dette 'oplysningskorps' og 

glæder mig til at møde de unge og 

hjælpe dem i den rigtige retning, nem-

lig deres egen retning. 

mailto:ts@humanistisksamfund.dk?subject=Humanistisk%20konfirmation
mailto:sfk@humanistisksamfund.dk?subject=Humanistisk%20konfirmation


Arbejder for ceremonirum i København 

Side 4 

steder. Desuden er der i byen en gam-

mel jødisk kirkegård, hvor der ikke 

længere sker begravelser. 

Det er glimrende, at man således tilgo-

deser mindre befolkningsgruppers 

særlige ønsker og behov. I direkte for-

længelse heraf finder vi det lige så 

naturligt, at der etableres en livssyns-

neutral begravelsesplads. 

Også om dette emne vil vi kontakte 

udvalgte byrådskandidater og skrive 

læserbreve i Nordjyske Stiftstidende. 

Af Jørn Rosborg, fmd. HS Aalborg 

Vi har i lokalforeningsbestyrelsen ved-

taget at koncentrere os om to emner i 

forbindelse med kommunalvalget i 

november. 

Først og fremmest ser vi gerne, at kon-

firmationsundervisningen tages ud af 

folkeskolen, således som man har 

gjort det i København. Vi finder det 

forkert, at børn via folkeskolen skal 

udsættes for den indoktrinering, der 

finder sted i forbindelse med konfirma-

tionsundervisningen, der jo alene fore-

går ved folkekirkens  præster. 

Vi agter at kontakte udvalgte byråds-

kandidater og desuden skrive læser-

breve i Nordjyske Stiftstidende om 

dette emne. 

Desuden vil vi arbejde for, at der etab-

leres en livssynsneutral begravelses-

plads i Aalborg. 

Der er tre kommunale kirkegårde i 

byen, hvoraf den ene (Østre Kirkegård) 

har et areal alene til muslimske grav-

Aalborg-afdelingen sætter fokus på kommunalvalget 

medvirke ved humanistiske vielser. 

”På den måde kan man sige, at ringen 

er sluttet, så jeg både arbejder på at 

skabe livssynsneutrale ceremonirum, 

hvor man kan holde navnefester og 

konfirmation, over deltagelse ved bryl-

lupper til afsluttende at blive begravet 

i en gravplads uden religiøse symbo-

ler,” siger han. 

Tommy Petersen har længe arbejdet 

for kommunal ligestilling mellem livs-

syn. Som formand for Ateistisk Sel-

skab i København var han en af ho-

vedkræfterne bag, at der nu bliver 

etableret religionsfrie sektioner på 

hhv. Bispebjerg og Vestre Kirkegårde. 

Netop nu arbejder han med gravsteds-

erklæringen, som forklarer hvad reg-

lerne er for brug af gravstederne der. 

Til hverdag arbejder Tommy i FN’s ud-

viklingsprogram UNDP, men derudover 

er han også kandidat for Det Radikale 

Venstre til Borgerrepræsentationen i 

København. 

En af hans mærkesager vil være etab-

lering af et livssynsneutralt ceremoni-

rum i København (se side 6). 

”Det Radikale Venstre i Borgerrepræ-

sentationen støtter etablering af cere-

monirum,” siger Tommy ”og vi vil tage 

det med ved næste runde budgetfor-

handlinger til marts. For Det Radikale 

Venstre er det også et vigtigt signal at 

sende, at vores samfund og Køben-

havn har plads til mange forskellige 

livssyn. Jeg vil gerne sikre lige mulighe-

der for alle. Hårene rejser sig lidt i nak-

ken på mig, når nogen siger, at vi kun 

skal gøre det ene eller det andet på én 

bestemt måde. Vi skal have øjne for, 

at der næsten altid også er et mindre-

tal at tage hensyn til”. 

I det hele taget er adskillelse af kirke 

og kommune en mærkesag for Tom-

my. Han vil således tale for, at civilregi-

strering af fødsler og dødsfald overgår 

fra den evangelisk-lutherske kirke til 

kommunen. En sag han brugte en del 

tid på i sommers, da han sammen 

med Humanistisk Samfund gravede 

en historie frem om en ikke-troende, 

der havde fået udleveret en bog om 

det gode ved en kristen dåb, da han 

var nede på det lokale kirkekontor for 

at få sit barn indskrevet. 

Hvis han bliver valgt, vil han også gå 

efter at blive giftefoged, så han kan 

Tommy Petersen 

Tema: 
Kommunalvalg 

Ateistisk Selskab København arrange-

rer fremvisning af de religionsfrie grav-

pladser søndag d. 20. oktober. Man 

mødes kl. 14.00 på Bispebjerg Kirke-

gård ved hovedindgangen, og kl. 

16.00 på Vestre Kirkegård ved hoved-

indgangen. Alle er velkomne. 



Side 5 

Begravelsespladser i Viborg 

Et måde, hvor kommunerne  kan ska-

be øget ligestilling mellem livssyn, er 

ved at medvirke til etablering af begra-

velsespladser uden religiøse symboler.  

Humanistisk Samfund i Viborg har 

længe arbejdet for etablering af så-

danne begravelsespladser i Viborg 

Kommune. 

I Viborg drives alle 

kirkegårde af folkekir-

ken og  man bliver 

derfor begravet på en 

folkekirkelig kirkegård 

helt uafhængigt af 

ens tro. 

Viborg Stift afslog 

imidlertid at etablere 

religionsfrie gravplad-

ser, med henvisning 

til praktiske forhold. 

Næste skridt for lokal-

foreningen var derfor 

at henvende sig til 

Viborg Kommune for at få kommunen 

til at etablere pladserne.  Sagen blev 

behandlet  af Viborg Kommunes øko-

nomiudvalg d. 16. august.  

SF var de eneste, der støttede sagen. 

”Vi mener, at alle mennesker skal ha-

ve samme mulighed for at få en begra-

velsesplads, som man er knyttet til, 

uanset om man er troende eller ej,” 

siger Søren Gytz Olesen, der er spids-

kandidat for SF til kommunalvalget i 

Viborg. 

Selv om SF pt. er det 

eneste parti, der støt-

ter anlæg af kommu-

nale gravpladser uden 

religiøse symboler, 

mener Søren Gytz Ole-

sen ikke, at man skal 

opgive. ”Vi skal blive 

ved med at presse på, 

indtil folk opdager, at 

dette ikke er farligt, 

det er helt naturligt at 

etablere sådanne 

gravpladser.” 

Humanistisk Samfunds lo-

kalforening i Viborg vil da 

også fortsætte med at presse på for at 

få etableret gravpladser uden religiøse 

symboler. 

Søren Gytz Olesen 

Debatmøde 
Humanistisk Samfund og Ateistisk 

Selskab inviterer til møde om livssyns-

politik i kommunerne onsdag d. 16/10 

kl. 19.00 i Kafé Mensch, Skindergade 

21, Kbh. Deltagere er Finn Rudaizky 

(DF), Mette-Katrine Ejby Buch (C), 

Charlotte Lund (Ø), Tommy Petersen 

(Rad) og Neil Bloem (SF). Tilmelding til 

smk@humanistisksamfund.dk. 

Med ved bryllup 
Birthe Harritz er en anden af dem, der 

gerne vil stå for den juridiske del ved 

en humanistisk vielse. Hun er byråds-

medlem i Viborg Kommune, valgt for 

Socialdemokraterne. 

”Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved 

folks baggrund, hvis der er to, der ger-

ne vil vies. Det er lige meget om de er 

socialdemokrater eller venstrefolk, 

katolikker eller ateister,” siger hun. 

Hun har ingen problemer med at være 

en del af en ateistisk ceremoni. ”I for-

vejen kommer det ikke os ved, hvad 

folk gør bagefter, om de synger en 

salme eller går hen til en humanistisk 

ceremoni. Så det er bare et spørgsmål 

om at gøre det samtidig i stedet for at 

gøre det tidsmæssigt forskudt.” 

Birthe Harritz foretager i forvejen man-

ge vielser. Det er blevet til 100 over de 

sidste 4 år. Typisk finder vielserne 

sted om lørdagen. Ofte er der flere på 

en dag, men Birthe Harritz forsøger at 

undgå mere end 3 vielser på en dag. 

”Jeg lægger vægt på, at det foregår 

ordentligt. Det må ikke blive samle-

båndsdrift.”  

Birthe Harritz 

Med ved bryllup 
Vielser foretaget af Humanistisk Sam-

fund er ikke juridisk gyldige. Brudepar-

ret skal også en tur forbi Rådhuset. I 

nogle tilfælde er det dog sket, at man 

har kombineret de to ting, så et by-

rådsmedlem har deltaget ved et hu-

manistisk bryllup og stået for den juri-

diske del. 

En af de politikere, der gerne vil med-

virke ved en sådan lejlighed er Allan 

Clifford Christensen, der er byråds-

medlem for Venstre i Viborg Kommu-

ne. Han har bemyndigelse til at foreta-

ge vielser, men har hele tiden afstået 

fra at foretage standard-vielserne på 

Viborg Rådhus. ”Jeg vil vie folk på ste-

der, hvor de er tilpas med at være, og 

så de får 

et bryllup, 

der bety-

der noget 

for dem,” 

siger han. 

Han vil 

gerne 

medvirke 

ved huma-

nistiske 

bryllupper, 

”Fordi jeg kan se, der er brug for en 

valgmulighed for dem, der gerne vil 

have en ceremoni med en humanistisk 

tale, der siger dem noget. Jeg synes 

det er naturligt, at den mulighed er der 

for dem, der vil dét. De er jo også bor-

gere.” 

Allan Clifford Christensen 

mailto:smk@humanistisksamfund.dk?subject=Tilmelding%20til%20debatmøde


Side 6 

Af Anna Balk-Møller 

Fredag d. 27. september 2013 blev en 

nyskabende vision præsenteret for 

verden. Eller i hvert fald for et par hun-

drede særligt inviterede til fernisering i 

galleriet Etage Projects i Borgergade i 

København. I tre timer var der fulde 

huse og en optændt positiv stemning 

blandt de mange fremmødte. 

Projekt CEREMONIRUM er et tværorga-

nisatorisk samarbejde, som bl.a. Hu-

manistisk Samfund er involveret i. 

Formålet med projektet er at få skabt 

et neutralt ceremonirum i samfundet. 

Udstillingen viser en model af et neu-

tralt ceremonirum på næsten halvan-

den meter, som Svendborg Architects 

har udarbejdet i samarbejde med pro-

jekt CEREMONIRUM og Rambøll. Desu-

den kan man se nogle meget smukke 

billeder af indersiden, som giver en 

fornemmelse af, hvordan det vil føles 

at stå i rummet. Udstillingen varer 

frem til d. 18. oktober. Midlerne til 

udviklingen af modellen og udstillin-

gen kommer primært fra Statens 

Kunstfond, Dreyerfonden og Rambøll. 

Et neutralt CEREMONIRUM er først og 

fremmest et rum, 

der er bygget på tre 

basale forudsætnin-

ger – højtidelighed, 

neutralitet og vær-

dighed. 

Den værdighed der 

ligger i, at samfun-

det anerkender dets 

borgeres forskellig-

heder nok til at ska-

be et CeremoniRum, er det fundament 

som det skal bygges på. Højtidelighe-

den over de rammer som bygges er de 

søjler, som bygningen hviler på og som 

gør det særlig egnet til ceremonier. 

Der er taget de specielle hensyn, som 

ceremonielle rum skal tage, nemlig at 

der stemmes til eftertanke og højtid, 

og at sorg og glæde kan rummes ufor-

styrret. Neutraliteten i rammerne er 

Må vi præsentere: CEREMONIRUM  

nøglen, som skal åbne dørene for en 

bred vifte af forskellige brugere. 

Folkene bag Projekt CEREMONIRUM 

håber, at udstillingen kan sætte gang i 

en debat om det behov, der aktuelt er 

for et sådan rum samt vække interes-

se hos nogle af dem, som har midler-

ne til at sætte gang i byggeriet. 

Få mere information om udstillingen 

her: etageprojects.com. Samme sted 

kan man se radio- og tv-indslag om de 

artikektoniske overvejelser vedrørende 

CEREMONIRUM. 

Læs mere om projekt CEREMONIRUM 

på www.ceremonirum.dk. 

Nye koncepter og 

udenlandske erfaringer 

Af Rainer Verhoeven 

Humanistisk Samfund har en arbejds-

gruppe, der arbejder med et projekt 

om humanistisk livsrådgivning. Livs-

rådgivning kan f. eks. være samtaler 

med patienter og pårørende på hospi-

taler som et alternativ til en hospitals-

præst. Det kan også være som en be-

søgsven for ældre i deres eget hjem. 

Arbejdsgruppens første opgave er at 

samarbejde med den humanistisk 

organisation i Holland om at etablere 

et sommerkursus for frivillige, der ger-

ne vil lære om humanistisk livsrådgiv-

ning. Dertil hører også at se, om vi kan 

søge midler til selve uddannelsen.  

Arbejdsgruppen vil gerne have flere 

medlemmer, så hvis du bor i Køben-

havnsområdet og er interesseret, så 

skriv en mail til Rainer Verhoeven på: 

rv@humanistisksamfund.dk 

I Holland er de langt fremme med hu-

Humanistisk rådgivning og besøgstjeneste 

manistisk rådgivning både på hospita-

ler og i militæret. Den hollandske erfa-

ring strækker sig mere end 25 år tilba-

ge og det at blive humanistisk rådgiver 

kræver en universitetsuddannelse. I 

både England og Norge er de humani-

stiske organisationer også interessere-

de i muligheden for at yde humanistisk 

livsrådgivning og hollænderne under-

søger derfor nu, om de kan lave et 

sommerkursus på engelsk for frivillige 

fra England, Norge og Danmark. 

Svendborg Architects model af et  CeremoniRum 

Fra ferniseringen 

etageprojects.com
http://www.ceremonirum.dk
mailto:rv@humanistisksamfund.dk?subject=Humanistisk%20rådgivning%20og%20besøgstjeneste
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Der sker! - Kalender for de næste to måneder 

Oktober 2013 
 

Onsdag d. 16. KAFÉ MENSCH Politisk debat: Hvad mener politikerne i Køben-

havn om livssynspolitik? Se oplægsholdere side 5 

Kafé Mensch, Skindergade 

21, København, kl. 19. - 21.  

Onsdag d. 23.  KAFÉ MENSCH Foredrag og debat: Er det moralsk forkert at spise 

kød? v. filosof Rune Klingenberg 

Kafé Mensch, Skindergade 

21, København, kl. 19. - 21.  

Onsdag d. 30.  KAFÉ MENSCH Infomøde: Humanistiske ceremonier - hvorfor og 

hvordan? v. ceremonileder Mimi Larsson 

Kafé Mensch, Skindergade 

21, København, kl. 16. - 17. 
 

Onsdag d. 30. RØNNE Humanistisk Samfund og humanistisk begravelse 

Ceremonileder Jørgen Oldenburg fortæller om hu-

manistiske begravelser og om foreningens arbejde  

Biblioteket i Rønne 

kl. 19.00 - 21.00  

Onsdag d. 30.  VIBORG Foredrag med Per Bilde: Hvorfor blev Jesus gjort til 

Guds søn? Pris 75 kr. 

Borgerhuset Stationen 

kl. 19.30   

November 2013 
 

Mandag d. 4. AALBORG Åbent bestyrelsesmøde 

Alle nordjyske medlemmer er velkomne 

Huset i Hasserisgade 

kl. 20.00  

Onsdag d. 6.  HOVEDSTADEN Åbent bestyrelsesmøde 

Alle medlemmer i Hovedstaden er velkommen 

Kafé Mensch, Skindergade 

21, København, kl. 16. - 17.  

Onsdag d. 6.  KAFÉ MENSCH Foredrag: Kan mennesket overleve sig selv? 

v. filosof Thomas Søbirk Petersen 

Kafé Mensch, Skindergade 

21, København, kl. 19 - 21 
 

Onsdag d. 6. AALBORG Humanistisk stambord 

En uformel snak om livets store og små spørgsmål  

Husets Café, Hasserisvej 10 

kl. 15.30 - 16.30  

Onsdag d. 13. KAFÉ MENSCH Foredrag og debat: Ved vi, at Gud ikke findes? 

v. filosof Klemens Kappel 

Kafé Mensch, Skindergade 

21, København, kl. 19. - 21.  

Onsdag d. 20.  KAFÉ MENSCH Foredrag og  spil: Opus-dei - et filosofisk kortspil 

v. spiludvikler og filosof Allan Schaufuss Laursen 

Kafé Mensch, Skindergade 

21, København kl. 19. - 21.  

December 2013 
 

Tirsdag d. 3. AALBORG Åbent bestyrelsesmøde 

Alle nordjyske medlemmer er velkomne 

Huset i Hasserisgade 

kl. 20.00  

Onsdag d. 4.  HOVEDSTADEN Åbent bestyrelsesmøde 

Alle medlemmer i Hovedstaden er velkomne 

Kafé Mensch, Skindergade 

21, København, kl. 16. - 17.  

Onsdag d. 4.  KAFÉ MENSCH Juletema: Hvor kommer julen fra? 

 

Kafé Mensch, Skindergade 

21, København, kl. 19. - 21. 
 

Onsdag d. 4. AALBORG Humanistisk stambord 

En uformel snak om livets store og små spørgsmål  

Husets Café, Hasserisvej 10 

kl. 15.30 - 16.30  

Læsekreds 
Den sidste onsdag hver måned kl. 17. 

- 19. er der læsekreds i Kafé Mensch. 

Næste gang er onsdag d. 30/10, hvor 

man diskuterer Jodi Picoults ”For min 

søsters skyld”. 

Sangkreds 
Den 3. onsdag i måneden er der sang-

kreds i Kafé Mensch kl. 17.30 - 18.30. 

Alle der har lyst til at synge er velkom-

ne. Næste gang er onsdag d. 16/10. 

Seniorklub 
Hver onsdag fra 15.00 - 17.00 er der 

seniorklub med debat, samværd og 

kaffe på Kafé Mensch.  
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Kommentarer og ideer til bladet er velkomne. 

”Utroligt, men sandt, Humanistisk 

Samfund fylder 5 år”. Sådan kunne 

Humanistisk Samfunds formand Ole 

Wolf indlede fejringen af foreningens 5

-års jubilæum. Han kunne se tilbage 

på 5 år, hvor mange har ydet en kæm-

pe indsats. 

Den væsentligste årsag til, at forenin-

gen blev stiftet var behovet for cere-

monier for ikke-troende. Derfor blev 

jubilæet brugt til at sætte fokus på 

den manglende juridiske ligestilling 

mellem trossamfund og livssynssam-

fund, der gør at vores bryllupper ikke 

har juridisk gyldighed. Vi havde derfor 

inviteret tre søsterorganisationer, der 

har opnået juridisk ligestilling, til jubi-

læet. Til stede var Kerstin Mile og Yng-

vild Kvaale fra Human-Etisk Forbund i 

Norge, Bjarni Jónsson fra Sidmennt på 

Island og Neil Anderson fra Humanist 

Society Scotland. 

De  ønskede alle tillykke med jubilæet, 

Human-Etisk Forbund gav oven i købet 

20.000 norske kroner i gave. 

Alle tre organisationer kunne berette 

5-års jubilæum 

om stor fremgang i medlemstal og 

antal ceremonier, da de fik vielsesbe-

myndigelse. Det er tilsyneladende be-

tydningsfuldt for mange, når forenin-

gen får et ”blåt stempel” fra staten. 

Derimod var der ikke enighed om, 

hvorvidt den juridiske side af et bryllup 

ideelt set kun bør kunne foregå på et 

rådhus. I Norge og Island mener man 

som hos os, at trossamfund ikke bør 

have en særlig juridisk magt. At vi alli-

gevel selv vil have vielsesbemyndigel-

sen skyldes, at vi ikke vil forskelsbe-

handles i forhold til troende. 

Det var Neil Anderson fra Skotland 

ikke enig i. Han ser et bryllup som en 

højtidelig og smuk livsbegivenhed, 

som naturligt bør være juridisk gyldig. 

Og i dag kan man ikke få vielsesbe-

myndigelse, blot fordi man kalder sig 

for trossamfund. F.eks. lægges der 

vægt på, om man er en del af en inter-

nationalt udbredt bevægelse og om 

søsterorganisationer i de andre nordi-

ske lande har vielsesbemyndigelse. Vi 

lever op til alle opstillede kriterier, und-

tagen troen på en gud. 

Man skal altså ikke frygte, at en lige-

stilling af livssynssamfund og trossam-

fund vil føre til, at den lokale golfklub 

kan få vielsesret, for der vil stadig væ-

re en række andre krav at leve op til.  

Det gode ved Kristeligt Dagblads arti-

kel er, at vi nu har et detaljeret billede 

af politikernes positioner. Vi er gået i 

gang med at kontakte dem for at frem-

lægge vores sag mere detaljeret. 

Af Ole Wolf, formand for HS 

Som en udløber af vores 5-års jubilæ-

um skrev Kristeligt Dagblad en stor og 

velresearchet artikel om vores krav om 

ligestilling af trossamfund og livssyns-

samfund, og dermed om vielsesret. De 

kontaktede samtlige partiers ordførere 

for at høre deres mening om sagen. 

Liv Holm fra Det Radikale Venstre støt-

tede os, selv om Det Radikale Venstre 

ikke har en officiel mening om sagen. 

Også Rosa Lund fra Enhedslisten støt-

tede, at vi bliver ligestillet med ordene 

”Man behøver ikke blande religion ind 

i det, når par skal giftes”.  

Mindre positiv er de andre partiers 

indstilling, der varierer fra skepsis til 

direkte modstand.  

Særlig skeptisk er Pernille Vigsø Bagge 

fra SF. Til trods for at Anne Baastrup 

fra SF tidligere har udtalt sig positivt 

om, at vi skal have vielsesret, så udta-

ler Pernille Vigsø Bagge nu ”Hvis Hu-

manistisk Samfund vil have alle de 

privilegier, trossamfund har, må de 

indrette sig på, at de ER et trossam-

fund. En ikke-religion, der vil agere 

som en religion, kan vi ikke indrette 

lovgivningen for trossamfund efter.” 

Jeg synes ikke, SF kan være tjent med, 

at Pernille Vigsø Bagges personlige 

baggrund som præst træder så tyde-

ligt frem som i den udtalelse.  

En del af politikerne frygter en udvan-

ding af vielsesinstitutionen, så alle vil 

kunne vie alle. Det er en ubegrundet 

frygt. Vi vil have de samme rettigheder 

som et trossamfund. Vi vil ikke diskri-

mineres, fordi vi ikke tror på en gud. 

Partiernes holdning til ligestilling 

616 medlemmer 
Ved jubilæet kunne Ole Wolf bekendt-

gøre, at vi nu er 616 betalende med-

lemmer. Det er en stigning på 79 si-

den sidste landsmøde i marts.  

Ole Wolf byder velkommen 

Bjarni Jónsson fra islandske Sidmennt 


