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Af Ole Wolf, talsperson for Humanistisk Samfund

P

å landsmødet kunne
Humanistisk Samfunds
forperson Lone Ree
Milkær fortælle, at Humanistisk
Samfund nu har over 1.000
medlemmer! Medlemstallet for
marts medlemstal var 1.018.
Det bekræfter, at HS over en
årrække har udviklet sig imponerende. Som det fremgår af
figuren, har vi tredoblet vores
medlemstal siden 2011.
Tallet giver en fornemmelse
af, at vores arbejde har betydning. Efterhånden som flere
stifter bekendtskab med vores
arbejde, melder flere sig ind.
Man kommer heller ikke uden
om, at når man som os arbejder politisk, så har størrelsen
en betydning. Det gode argument har i sig selv betydning
- vi giver stemme til de mange,
der ikke ønsker, at staten skal
favorisere en bestemt religion. Men vores argumenter får

2016

2017

mere tyngde, når nogle faktisk
er klar til at støtte dem med en
kontingentbetaling. Og her ser
et firechifret medlemstal bedre
ud end et trecifret.
I det sidste år er vi blevet
mere end 25 procent flere. Der
er en individuel historie bag
hvert nyt medlem, men hvis
jeg skal gætte på årsagerne,
vil jeg pege på tre:
1) Vores konfirmationstal er
i voldsom fremgang. Da medlemmers børn har fortrinsret
ved tilmeldingen af konfirmander, har det fået mange til at
melde sig ind.
2) Det er sørgeligt, at regeringen har indskrevet i regeringsgrundlaget, at ”Danmark er et
kristent land”, og på den måde
bruger en religion til at sætte
skel. Men hver gang kristendommen bliver brugt politisk,
får det flere til at melde sig ind
hos os.
3) Derudover er vi blevet bedre til at bruge sociale medier
til at skaffe medlemmer. Her
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Læs mere om:

har samarbejdet med Agency
Scandinavia (se side side 7),
gjort en stor forskel.
1.000 medlemmer er en stor
sejr, men stigningen i medlemstal må godt fortsætte. Det
vil give os yderligere politisk
tyngde. Et øget medlemstal
vil give os ressourcer til at
igangsætte nogle af de mange
initiativer vi drømmer om. Det
er for eksempel blandt medlemmerne vi rekrutterer ceremoniledere og frivillige.
Det er værd at huske, at den
vigtigste kilde til nye medlemmer er de nuværende medlemmer. De ved, hvem i bekendtskabskredsen, der kan være
interesseret i at blive medlem.
Det er bare at snakke med
dem, fortælle om foreningen
og gøre opmærksom på vores
hjemmeside www.hs.dk. Det
er simpel sandhed, men det er
stadig rigtigt, at hvis blot hvert
medlem skaffer ét nyt medlem
– så er vi dobbelt så mange.

Side 1

Tema: Landsmødet

Den nye Hovedbestyrelse

Fra venstre: Lone Ree Milkær (forperson), Nina Faartoft, Jakob Elvers, Kirstine Kærn
og Niels Dueholm

Fra venstre: Thomas Schumann, Laura Faurschou, Tue Bo-Chassé og Karin Liltorp
Af Thomas Schumann

P

å landsmødet den 18.
marts oplevede Hovedbestyrelsen - ligesom
foreningen i øvrigt - en stor
forøgelse af dets medlemmer.
I de sidste to år, har der været
syv medlemmer; nu er der ni.
Karin Liltorp - som også er
ceremonileder i begravelsesgruppen - havde allerede før
landsmødet annonceret sit

kandidatur til Hovedbestyrelsen. Tue Bo-Chassé og Laura
Faurschou stillede op spontant
op som henholdsvis første - og
andensuppleant.
Hovedbestyrelsen har imidlertid også mistet et medlem
- Marie Louise Petersen stillede ikke op til genvalg, da hun
i stedet vil vie sine kræfter til
at få indført Humanistisk Eksistentiel Omsorg. Hun har længe været hovedbestyrelsens

næstforperson.
En af de vedtægtsændringer
som blev vedtaget på landsmødet var, at posten som
forperson nu er på valg. Lone
Ree Milkær blev valgt enstemmigt og dermed fortsætter hun
som forperson for Humanistisk
Samfund på sit tredje år.
Læs Tue Bo-Chassés reportage fra landsmødet på side
3.

Side 2

Tema: Landsmødet

En sund forening

På landsmødet den 18. marts, var der god stemning og sund diskussion. Et nyt
medlem af Hovedbestyrelsen, Tue Bo-Chassé, giver her sin beretning om, hvordan han oplevede sit første landsmøde.

Af Tue Bo-Chassé, førstesuppleant til Hovedbestyrelsen

I

nden jeg tog afsted til landsmødet vidste jeg ikke helt
hvad jeg skulle forvente.
Hvor mange ville dukke op,
hvilke typer mennesker ville
jeg møde og ville det blive kedsommeligt?
Den sidste overvejelse blev
gjort til skamme, for jeg nød
virkelig, næsten til min egen
overraskelse, at se de hævdvundne foreningsmekanismer
klikke i hak og drive dagen
stille, roligt og civiliseret fremad. Et spændende historisk
foredrag var dagens underholdning, men jeg forstod
dog godt oplægsholder Lars
Kjølhede Christensens tvivl
omkring hvorfor han var blevet
inviteret. Der manglede måske
en lille motivering eller kobling,
som kunne gøre det krystalklart hvorfor det netop var ham

og hans oplæg, der var blevet
inviteret til dette landsmøde.
Hvorom alting var, så var det
spændende at høre om arbejdets historie og protestantisk
arbejdsmoral.
Respekt for vedtægter gav
god stemning
Forperson Ree Milkær sørgede herefter for en klar og frisk
beretning, som også bidrog til
at humøret fortsat kunne holdes højt og vågent.
Respekten for vedtægter,
procedurer, roller og gode diskussioner omkring potentielle
konsekvenser af vores beslutninger gav en god stemning,
og for mig et billede af en sund
forening. Sund i den forstand,
at medlemmerne intelligent og
med omtanke forvaltede foreningens og dermed de fælles
interesser. Jeg har kun erfaring
fra meget mindre foreninger,
så disse aspekter var hoved-

sagligt nye for mig.
Få unge på landsmødet
En anden betragtning jeg
gjorde mig var, at foreningens
repræsentanter på dagen
spændte over alle alderstrin,
men dog med et vist tomrum i
den unge klasse. Derfor kunne jeg også godt regne ud, at
jeg med mine 33 år, på sin vis
var en undtagelse. Jeg følte
mig imidlertid vel taget imod,
og nød netop at samtale med
folk fra alle aldre, inklusiv de
indledende øvelser, hvor man
på samtalesalon-manér blev
tvunget ud i gode dialoger med
fremmede ansigter. Afslutningsvis meldte jeg mig spontant som suppleant til bestyrelsen, og det bliver spændende
at følge med i dette arbejde.
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Politik

FN bakker op om HS
Af Ole Wolf, talsperson for Humanistisk Samfund

F

N’s ”Special Rapporteur
on freedom of religion
and belief”, Heiner Bielefeldt, besøgte i 2016 Danmark.
Nu har han aflagt rapport, og
den kan få stor betydning for
Humanistisk Samfund.
Vores søsterorganisationer i
Norge, Island og Skotland kan
foretage juridisk gyldige vielser.
Dermed kan ikke-troende blive
juridisk gift ved en ceremoni,
der afspejler deres livssyn.
Det kan man ikke i Danmark,
fordi staten kun vil give vielsesbemyndigelsen til tros-/
livssynssamfund, hvis de tror
på ”transcendente magter”. Til
det skriver Heiner Bielefeldt i
sin rapport: ”Ved at gøre anerkendelsen af et trossamfund
afhængig af tro på en transcendent magt, afviger dansk
lov fra europæiske og internationale menneskerettigheder.”
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Menneskerettighedskomiteen ”har
udviklet en praksis, der forstår
frihed for religion og livssyn
mere bredt”, hvilket også dækker ”teistiske, ikke-teistiske og
ateistiske livssyn, lige såvel
som rettigheden til ikke at have
en religion eller livssyn.”
Bielefeldt fortsætter med at
skrive, at hvis den danske
lovgivning angående religiøse

samfund uden for Folkekirken (Grundlovens § 67) skal
være på linje med international
menneskerettighedslovgivning,
”skal den fortolkes på en bred
og inkluderende måde. Den
fremtidige behandling af humanisterne kan i denne sammenhæng betegnes som en
prøvesag.” Hele rapporten kan
læses ved at klikke her. Afsnittet om Humanistisk Samfund
kan findes på side 12.

”En international menneskerettighedsinstitution
udtrykker tydeligt støtte
til vores kamp for at blive
betragtet som ligeværdig
med trossamfund.”
- Ole Wolf -

Et godt grundlag
Rapporten er et godt grundlag
for vores videre arbejde. En
international menneskerettighedsinstitution udtrykker tydeligt støtte til vores kamp for at
blive betragtet som ligeværdig
med trossamfund. Det kan bruges som argument overfor de
politikere, der i den kommende
tid skal tage stilling til vilkårene
for tros- og livssynssamfund
udenfor Folkekirken. Det kan
også bruges overfor det udvalg, der konkret beslutter

hvilke foreninger, der skal have
vielsesret. Vi vil bruge den i
vores fremtidige arbejde.
Sekulær eller luthersk
Vi har i medlemsbladet omtalt rapporten tidligere, da
den blev sendt i høring i maj.
Som nævnt dengang har
rapporten også en lang række
interessante og lejlighedsvis ubekvemme iagttagelser
om danskernes religion. Den
påpeger blandt andet, at det
er en luthersk opfattelse, at
religion bør være inderliggjort
og derfor ikke noget man viser
synligt. Med andre ord: Når der
i den politiske debat harceleres
over tørklæder og bederum og
tales om, at vi skal skabe et
sekulært samfund, så er det
i virkeligheden ikke sekulært.
Det er et luthersk livssyn man
prøver at påføre andre.
Det er værd at tage den ide
til sig og lave et tankeeksperiment: Her i landet besynger vi
politisk uenighed. Det er en del
af demokratiet, at forskellige
holdninger mødes og brydes
åbent. Hvad vil der ske, hvis
det samme gælder for religion
og livssyn? Jeg tror, vi ville få
et sjovere land. Et land, hvor
flere var bevidste om og stolte af deres livssyn - et mere
mangfoldigt land.
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Politik

Lovforslag mod blasfemiparagraffen
Af Thomas Schumann

T

ilbage i december 2015
lagde en 42-årig nordjysk mand en video op
på Facebook. Videoen viste
en Koran som blev brændt af.
For nylig blev manden tiltalt for
blasfemi. Straks efter rejste der
sig en debat om, hvorvidt blasfemiparagraffen - som sidste
gang førte til dom i 1946 - bør
afskaffes.
Nu er der kommet et lovforslag på banen, som har til
formål at få afskaffet paragraffen. Det blev fremsat af Enhedslistens Bruno Jerup den
28. marts.
I bemærkningerne til lovforslaget står der blandt andet,
at der ”bør ikke være særlige
regler, der beskytter religioner
og guder mod ytringer”. Alle religioner ”kan være grundlag for
en diskussion og kritik, uden at
dette i sig selv er kriminaliseret.”
- I Enhedslisten mener vi det
er en indskrænkning af ytringsfriheden. Vi mener ikke der
skal være en særlig beskyttelse for for religioner, forklarer
Bruno Jerup. Han mener, at
der kan være tilfælde, hvor folk
holder sig fra at kritisere religioner, så længe blasfemiparagraffen eksisterer.
- Det mener vi ikke er godt.
I et demokrati skal folk helst
sige hvad de mener.
Injurielovgivningen beskytter mod krænkelser

Bruno Jerup, medlem af kirkeudvalget for Enhedslisten.

”Det er ikke et legitimt
argument at sige, at hvis
du fornærmer min gud, så
fornærmer du mig. Hvis
det var sådan, at man kunne bruge den slags argumenter, så ville man kunne
straffe alle mennesker.”
- Bruno Jerup (EL) -

Der er selvfølgelig grænser for
ytringsfriheden - Bruno Jerup
menere ikke det skal være i
orden, at nedgøre konkrete
personer.
- Vi har jo stadig en injurielovgivning. Det er stadig strafbart
at lave injurier. Men en religion eller en trosretning skal
ikke beskyttes. Det er ikke et
legitimt argument at sige, at
hvis du fornærmer min gud, så
fornærmer du mig. Hvis det var
sådan, at man kunne bruge
den slags argumenter, så ville
man kunne straffe alle men-

nesker. Blot man siger noget
negativt, så kunne folk påberåbe sig paragraffen.
Dermed mener Bruno Jerup
heller ikke at en koranafbrænding skal være strafbart.
-Det er en tåbelig handling og
personen er en tåbe, men det
kan man ikke lave straffelov
imod, siger Bruno Jerup.
Andre partier har tidligere
foreslået at afskaffe blasfemiparagraffen. Tidligere har
Dansk Folkeparti fremsat
forslag om afskaffelse, ligesom
Liberal Alliance, De Konservative og De Radikale mener,
der er brug for et opgør med
blasfemiparagraffen, ligesom
SF er delvist enige. De har dog
ikke taget stilling til, hvad de
vil stemme til Enhedslistens
lovforslag.
Nordisk resolution mod blasfemiparagraffen
Blasfemitiltalen mod den
42-årige nordjyde har også fået
Humanistisk Samfund og sine
nordiske søsterorganisationer
til at reagere. Den 20. marts
afleverede repræsentanter fra
HS en resolution til justitsministeren, som er underskrevet af
humanistiske organisationer i
Finland, Sverige, Norge, Island
og Færøerne. I resolutionen
står der blandt andet, at ”hadefulde og kritiske ytringer, som
er rettet mod ideer, religioner
eller ideologier bør bekæmpes
med argumenter og debat, ikke
lovgivning”. Resolutionen kan
læses ved at klikke her.
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Kommentar

Plads til religion på uddannelsen

Af Ole Wolf, talsperson for Humanistisk Samfund

M

arie Krarup (DF) stillede for nylig forslag om
at forbyde bederum på
uddannelser. Hun advarede
mod den negative påvirkning,
man har efter sigende oplevet,
at nogle bliver presset ud i en
bestemt form for islam.
Fra et mindretalssynspunkt
er spørgsmålet om socialt
pres i skolen i retning mod en
bestemt religion vigtig. Det er
svært at komme udenom, at
staten ved at lægge konfirmationsforberedelsen i skoletiden
bidrager til påvirkning af teenagere udenfor Folkekirken.
Det var imidlertid ikke det, der
var på spil her. Marie Krarup
var befriende ærlig; det handlede kun om at begrænse muslimers religion. Socialdemokraterne flirtede med tanken om
at støtte ideen og sagen har
appel langt ind i stærkt sekulære kredse: Universiteter skal
være organer for viden, man
skal ikke spilde ressourcer på
overtro.

Livet på universiteterne
Faren for ensomhed og
personlige kriser er høj for
20-årige som starter på en ny
uddannelse. Derfor har højere
læreanstalter altid tilbudt mere
end uddannelse. Universitetssporten har tilbudt alt fra
basketball til bridge. I årevis
har man stillet lokaler til rådighed for studenterpræster. Jeg
husker, at jeg i 1987 forvildede mig til et foredrag i Aarhus
Kristelige Forening for Studerende. Det var ikke forkyndelse
der trak, men derimod at mit
idol Steffen Brandt holdt oplæg.
I gymnasiet var der en lille
gruppe kristne som mødtes om
fredagen til bøn i et af grupperummene. Jeg tror de fleste
syntes, det var mærkeligt, men
vi andre tog ikke skade af det.
Når derimod de protesterede over, at man havde yoga i
idræt, for det var jo buddhisme, så blev de afvist af både
elever, lærere og ledelse. Men
diskussionen tog vi heller ikke
skade af.
Pas på luthersk sekularisme
Uddannelse handler også om,
at mennesker kan udvikle sig i
al deres mangfoldighed. Derfor
skal vi også respektere, at det
enkelte menneske udlever sin
religiøsitet. Efter min mening er
det derfor, der står i Humanistisk Samfunds værdigrundlag,
at ”Humanismen understreger
værdien af respekt for andre
menneskers valg af livssyn og

nødvendigheden af tolerance
for indholdet i deres livssyn.”
Det handler om hvad det vil
sige at være sekulær. Som
FNs Special Rapporteur har
gjort opmærksom på (se side
3), så er det en luthersk opfattelse, at religion skal være
inderliggjort og skjult. For mig
er det misforstået sekularisme. Staten skal være sekulær.
Staten må ikke favorisere den
ene religion frem for den anden og bør ikke give religioner
en særstatus frem for andre
livsytringer.
Ikke Christiansborgs job
Men det må ikke føre til, at vi
ikke kan rumme andres livsytringer, fordi de er religiøse.
Hvis man meget fornuftigt understøtter studerendes sociale
aktiviteter, må vi også kunne
rumme, at nogle sociale aktiviteter er religiøse. Og religiøse
på en synligere måde end
luthersk kristendom.
Selvfølgelig må det ikke føre
til religiøs mobning. Hvis en
gruppe på en skole bruger et
bederum til det, må ledelsen
gribe ind. Eller som der står i
Humanistisk Samfunds værdigrundlag: ”Humanister forsvarer livssynsfrihed, og ønsker
samtidig respekt for, at nogen
ønsker frihed fra andres livssyn og religion.”
Men det kan ledelsen på skolerne godt selv finde ud af. De
behøver ikke regler fra Christiansborg.

Side 6

Kampagne

Vi vil så gerne have flere
medlemmer i HS!
Af Lone Ree Milkær, Forperson
for Humanistisk Samfund

H

ovedbestyrelsen har
fokus på at få flere medlemmer i Humanistisk
Samfund. Vi skal ikke bare
have medlemmer for medlemmernes skyld, men for det
første øger flere medlemmer
foreningens legitimitet og for
det andet vil vi så gerne have
at flere mennesker
kender til HS og kan
få glæde af vores
ceremonier.
Vi er en forholdsvis
ny forening - vi fylder
otte i år, og vores store udfordring er stadig
at gøre opmærksom
på os selv.
Specialister i fundraising
I vinters satte vi gang
i en kampagne, som
skal forsøge at rekruttere flere medlemmer.
Vi laver kampagnen i
samarbejde med The
Agency Scandinavia, hvor en
af vores dygtige ceremoniledere er direktør. De er specialister i arbejde med fundraising
og medlemshvervning i frivillige organisationer og vi har
virkelig været heldige at have
en mand i ’indercirklen’, som
også har HS og vores værdier
helt ind under huden.

Humanist-quiz på dansk
Kampagnen er netbaseret og
kører fortrinsvis på Facebook
og Google. Vi har blandt andet
oversat den engelske humanist-quiz til dansk. Det har
givet nogle gode diskussioner
på Facebook, fordi det selvfølgelig ikke er et videnskabeligt
baseret og fuldstændigt korrekt
redskab, som diagnostiserer

humanister. Quizzen er et oplæg til refleksion og diskussion. Den skal mest af alt skabe
opmærksomhed om Humanistisk Samfund.
Til quizzen er koblet en mulighed for at ’vide mere’. Hvis
man klikker på den, får man
en mail med information om
Humanistisk Samfunds arbej-

de og en opfordring til at melde
sig ind. Desuden er der koblet
en mulighed for at oplyse sit
telefonnummer til kampagnen,
så man kan blive ringet op og
tilbudt et medlemskab. Det er
vigtigt at understrege, at vi kun
ringer til mennesker, som på
forhånd har givet lov til at vi
ringer dem op. Derudover har
vi kørt nogle annoncer for navnefester og for medlemskab af
HS.
Kampagnen har
virket
Medlemstallet i HS
stiger støt og roligt, og
vi er nu oppe på over
1000 medlemmer. Vi
kan helt klart aflæse
på medlemstilgangen,
at vi har haft gang i
kampagnen. Derudover har vi fået en
masse følgere på Facebook. Det er selvfølgelig ikke betalende,
men det er mere end
5000 mennesker, som
følger med i, hvad
HS laver! Og vi opfordrer dem
jævnligt til at melde sig ind.
Vi vil gerne være mange flere
og det vil fortsat være et fokusområde i hovedbestyrelsen at
øge medlemstallet.
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Lokalt

Konfirmand og konfirmandunderviser

Undervisningen af dette års konfirmander er i gang.
Vi har bedt en af underviserne fortælle om, hvordan
det har været.
Johanna Ree Amidsen, konfirmandunderviser

J

eg blev selv Humanistisk
konfirmeret i 2013 og jeg
har i lang tid været vild
med ideen om at være med på
den anden side.
Jeg har ingen erfaring, med
hensyn til at undervise, da jeg
selv stadig går på gymnasiet.
Det har været svært at skulle
konstruere et undervisningsforløb for en flok teenagere og
jeg tror, at jeg har lært lige så
meget af det som konfirmanderne har.
Vi har arbejdet meget sam-

men om planlægningen og
tilrettelægningen af undervisning. Der er i år rigtig mange
nye undervisere og vi kunne
godt have brugt en form for
oplæg fra nogle mere erfarne undervisere, så man fik et
bedre indblik i, hvad der ville
være godt at gøre og hvad der
aktiverer de unge mest.
Den første kursusweekend
har været super hyggelig og
jeg kunne fornemme og kan
også selv huske, at man får
virkelig meget ud af både
undervisningen, men også det
sociale. Jeg synes personlig,
man sagtens kunne bruge en

eller flere weekender mere.
Jeg husker selv den anden
weekend som klart den bedste,
da man på det tidspunkt, havde lært hinanden lidt at kende
og derfor bedre tør deltage
mere personligt i debatterne i
undervisningen.

Cafémøde på Bornholm
Af Jette Marie Juul Nielsen

V

i har i efteråret og i dette
forår haft fire cafemøder
i den bornholmske afdeling af Humanistisk Samfund.
Emnerne har været: Moderne gudstro, Et værdigt liv - en
værdig død, Frihed, Retfærdighed og Hvad er Humanisme.
Den 4. april holder vi fyraftensmøde med Marie Louise Petersen, der kommer og fortæller
blandt andet om, hvordan der
arbejdes med at få indført Humanistisk Eksistentiel Omsorg
på hospitaler.
Det er en lille men engageret

skare, som kommer til cafémøderne. Vi er fra 6-10 personer
til stede.
Men det skal siges, at vi har
haft nogle fantastisk gode
debatter diskussioner. Vi er
ikke altid enige, men det er jo
netop med til at flytte nogle
grænser, og altid har der været
god stemning og en positiv
ånd. Jeg tillader mig at sige,
at vi alle er gået fra møderne
med den følelse, at vi er blevet
klogere. Og det er jo ikke så
ringe endda. En af os holder et
lille oplæg om emnet, derefter
er ordet frit og jeg skal love for,
at vi kommer vidt omkring!

Vi kommer med hver vores
erfaringer og holdninger, nogle
har forberedt sig og undersøgt,
hvad forskellige filosoffer mener og hvad der står på nettet
om begrebet, men alle kommer
vi frem til, hvad det betyder for
den enkelte.Og vi kommer tæt
på hinanden. Meget givende.
Vi vil fortsætte med vore
cafemøder i efteråret, og vil
imellemtiden prøve at finde
ud af, hvordan vi får flere til at
møde op. Gode forslag modtages med glæde.

Side 8

Lokalt

Generalforsamling i HS Aalborg

Af Jørn Rosborg, formand for
Humanistisk Samfund Aalborg

H

umanistisk Samfund
Aalborg afholdt den 28.
februar generalforsam-

ling.
Indledningsvis fortalte vor
forperson Lone Ree Milkær levende og engageret om sidste
nyt fra HS, herunder Nordisk
Manifest og udviklingen i vore
medlemstal og ceremonier.

Som tak overrakte formand
for HSA Jørn Rosborg en bog:
”Luthers lille brune”.
Ved generalforsamlingen
redegjordes for vore aktiviteter
i det forløbne år og for kommende planer, herunder vore
serier på Folkeuniversitetet og
kommende besøg på to kapeller i samarbejde emd Kræftens
Bekæmpelse.
Morten Urth havde valgt at
stoppe i bestyrelsen efter at

have været med fra starten
og vi takkede Morten for den
trofaste og gode indsats.
Nyvalgt blev Bente Andersen.
De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg, så
bestyrelsen er nu: Jørn Rosborg, formand, Jørgen Harder,
næstformand, Tage Petersen,
kasserer, og Bente Andersen,
bestyrelsesmedlem.

Interview med et medlem
Af Ole Morten, ceremonileder i
begravelsesgruppen
I hvert medlemsblad interviewer vi et medlem, for at
sætte ansigter på foreningen. Denne gang er det Grith
Lykke Clausen, 35.

J

eg har været gift med
Brian i snart 13 år. Vi bor i
Odense med vores drenge, Tristan på 7 og Liam på 6.
Til daglig læser jeg dansk og

religionsstudier på Syddansk
Universitet. Jeg er, ligesom
min mand, opvokset i en familie, der er Jehovas Vidner. Vi
har forladt Jehovas Vidner for
lidt over fire år siden, på grund
af vores børn.

ner i fremtiden.

Hvad er HS’ vigtigste opgave
lige nu?
At udbrede kendskabet til de
humanistiske konfirmationer,
fordi medlemstilførslen til folkekirken via traditionel konfirHvorfor meldte du dig ind i HS? mation sker på så ureflekteret
Jeg meldte mig ind i Humaniet grundlag og, vil jeg tro, fordi
stisk Samfund, fordi jeg synes, mange unge og deres familier
ikke aner, at der findes alternader er brug for et sekulært
alternativ til religiøse institutio- tiver. Jeg håber, at konfirmationerne når til Fyn indenfor de
ners udbud af ritualer, og fordi
nærmeste år.
jeg finder det sympatisk og
gavnligt at definere et fællesHvordan kan vi nå det mål?
skab positivt ud fra værdier i
stedet for negativt i opposition
Man kan måske kontakte nogle
af de bloggere og youtubere,
til noget. Jeg har ikke noget
som mange unge følger, og
imod religion per se, kun i
autoritære og undertrykkende
få til at tale om humanistisk
former, og når religion og religi- konfirmation. Eller man kan
øse traditioner påduttes børn,
spørge DR Ultra eller lignende,
der ikke selv har kunnet træffe om de har lyst til følge HS-konfirmander i et program.
et informeret valg. Jeg håber
at kunne være med i arbejdet
med humanistiske konfirmatio-
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Det sker!
BORNHOLM

Humanistisk Omsorg

AARHUS

Åben generalforsamling

AALBORG

Filosofisk café

Torsdag d. 6/4

HOVEDSTADEN

Møde i debatgruppen

Torsdag d. 20/4

HOVEDSTADEN

Møde i debatgruppen

Torsdag d. 20/4

AALBORG

Foredrag: Dennis Nørmark

AALBORG

Humanistisk Omsorg

Torsdag d. 4/5

HOVEDSTADEN

Møde i debatgruppen

Torsdag d. 4/5

AALBORG

Foredrag: Frederik Stjernfelt

AALBORG

Filosofisk café

Tirsdag d. 4/4

Tirsdag d. 4/4

Tirsdag d. 4/4

Tirsdag d. 25/4

Maj

Tirsdag d. 9/5

Marie Louise Petersen fortæller om
Humanistisk Eksistentiel Omsorg

Vær med til at drøfte den humanistiske dagsorden og hvordan vi kan
arbejde for humanisme i Østjylland.
Dialog om livets spørgsmål i Filosofisk Café, som er åben for alle
interesserede.

Rønne Bibliotek,
17.00-20.00
Dokk1, mødelokale
1, 19.00-21.00
Huset, Hasserisgade
10, 19.00-21.00

Østerbrohuset, Århusgade 103, 15.00Modne medlemmer debatterer huma17.00
nisme og alle mulige andre emner.
Østerbrohuset, Århusgade 103, 15.00Modne medlemmer debatterer huma17.00
nisme og alle mulige andre emner.

Foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet. Tilmelding på www.
fuaalborg.dk eller 9816 7500.
Ole Wolf fortæller om Humanistisk
Eksistentiel Omsorg

Strandvejen 12-14,
17.00-19.00

Huset, Hasserisgade
10, 19.00-21.00

Østerbrohuset, Århusgade 103, 15.00Modne medlemmer debatterer huma17.00
nisme og alle mulige andre emner.

Foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet. Tilmelding på www.
fuaalborg.dk eller 9816 7500.
Dialog om livets spørgsmål i Filosofisk Café, som er åben for alle
interesserede.

Strandvejen 12-14,
17.00-19.00
Huset, Hasserisgade
10, 19.00-21.00
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