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DR’s korrepsondent Kasper Friche spørger den kommende konfirmand Laura Rodriguez-Kusk ”hvorfor hun ikke bare gør som de
fleste andre?” (Kilde: DR)
Af Thomas Schumann

S

kærtorsdag aften klokken 21.40 tonede konfirmander fra Humanistisk
Samfunds Konfirmation Vest
frem på DR1’s sene TV-Avis
i et treethalvt minutter langt
indslag. DR’s korrespondent
Kasper Friche gav et indblik
i de forberedelser der finder
sted forud for en humanistisk
konfirmation og hvad det vil
sige at blive humanistisk konfirmeret. Indslaget lagde især
vægt på de unges tanker om at
vælge anderledes end flertallet
i deres aldersgruppe og samtidig blev der vist klip fra den
undervisning, som underviserne Annette Bøgh og Hannah
Christiansen stod for på hytteturen - et arbejde som de har
varetaget siden 2013.
- De unge klarede det rigtig
godt, og det er også godt, at

der kommer sådan et indslag,
som ikke er på vores egne
præmisser, men hvor folk udefra kan spørge ind til Humanistisk Konfirmation. Vi er meget
glade for indslaget, fortæller
underviser Annette Bøgh. Du
kan se DR’s indslag, ved at
klikke her.
Den 26. april lavede TV2
Østjylland også et indslag om
humanistisk konfirmation, hvor
Annette Bøgh medvirkede
sammen med nogle af konfirmanderne. Indslaget viste
forberedelserne til ceremonien
i Helsingør Teater i Den gamle
By. Du kan se indslaget ved at
klikke her.
Kan give flere konfirmander
Forud for sidste års konfirmation havde medierne også sat
fokus på Humanistisk Konfirmation. Dengang var det DR’s
Aftenshowet, som tog fat i
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emnet.
- I år har vi dobbelt så mange
konfirmander som sidste år
og det tror jeg er en effekt af
indslaget i Aftenshowet, siger
Annette Bøgh og tilføjer, at
der nok er flere som har set
dette års indslag, fordi det
var i TV-Avisen. Hun hæfter
sig også ved, at DR’s indslag
har fået mange kommentarer
og delinger på Facebook. På
Humanistisk Samfunds Facebook-side har opslaget nået
over 7000 personer og det er
blevet delt over 20 gange.
Hvis det resulterer i flere konfirmander, får de travlt i konfirmationsgruppen.
- Så får vi brug for flere frivillige. Vi har fået to nye i år. Men
vi mangler især nogen som
kan stå for administrationen i
forbindelse med konfirmationen.
Hvis du vil være med til, at
arrangere humanistiske konfirmationer, kan du skrive til
enten konfirmation.vest@
humanistisksamfund.dk eller
konfirmation.oest@humanistisksamfund.dk
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Konfirmationsdebat
på Facebook

Af Ole Wolf, talsperson

S

om omtalt har der været
en omfattende medieomtale af humanistiske
konfirmationer. En artikel på
DRs facebookside blev vist
over 87.000 gange. Det affødte
140 kommentarer med myriader af underkommentarer.
Langt de fleste kommentarer var positive. Men der
var også nogle negative.
Nogle var fra en kristen
synsvinkel, og det affødte klassiske diskussioner
mellem kristne og ateister
om, hvem der befinder sig
i den virkelige verden.
Et sølle plagiat?
Et tilbagevendende tema var
om konfirmation er et kristent
ord, og om vores konfirmationer derfor er et sølle plagiat.
Flere gjorde opmærksom på,
at overgangsritualer ved overgangen fra barn til ung og vok-

sen findes i alle kulturer, og at
kirken ikke har patent på ordet
”konfirmation”.
Der var dog også plads til
spændende diskussioner,
blandt andet om hvad humanisme er. Desværre luftede
nogle den opfattelse, at humanisme er en politisk indstilling
og i øvrigt noget venstreorienteret pladder. Selvfølgelig
har vi ikke monopol på ordet
humanisme, men for Humanistisk Samfund er humanisme
et livssyn, ikke et spørgsmål
om partipolitik. Det handler om
at forsøge at give livet værdi
ved at udfolde sig alene og
sammen med andre. Vores ceremonier afspejler netop dette.

Nedladende kommentarer
Et chokerende element ved
debatten var, at en del bare
havde brug for at komme med
følelsesmæssige og temmelig nedladende kommentarer.
”Jeg kan slet ikke holde det
ud,” skrev en. ”Fy for fanden,”

skrev en anden.
Da vi i sin tid startede Humanistisk Samfund, tror jeg en del
af os havde den opfattelse, at
vores holdninger er så mainstream, at de ikke kan støde
nogen.
Det har vi efterfølgende lært
ikke er tilfældet. Det kan være
en voldsom provokation, at
nogen gør tingene anderledes end man selv har gjort fra
barnsben.
For mig at se gør det nu ikke
noget, at vi af og til udløser et
rask skænderi. Selv om der var
en del yderliggående udsagn
i Facebook-diskussionen tror
jeg, nogle blev klogere. Og der
var næppe nogen, der blev
dummere.
Respekt til konfirmanderne
Men derfor kan man nu godt
undres over manglen på almindelig pli. Jeg synes, det
er rimeligt ubehøvlet at
kalde en 14-årig for ”stakkels hjernevaskede barn”.
Så meget mere respekt
afføder det, at nogle af
årets konfirmander med
liv og sjæl kastede sig ud
i diskussionen på Facebook, med kloge og velformulerede argumenter.
Årets konfirmander bruger to
weekender på at debattere
samfund, etik, menneskerettigheder, personlighed mv. De
kan være stolte af sig selv, for
det er så langt fra at være hjernevasket som tænkes kan.

Side 2

Nyheder

Et høfligt svar
Af Ole Wolf, talsperson

F

olkekirken løser forskellige samfundsopgaver,
blandt andet bevarelse
af historiske kirker og civilregistrering. Til gengæld betaler
staten en del af præsternes
løn. Humanistisk Samfund
er imod, at alle over skattebilletten betaler til præsters
forkyndelse. Hvis kirken løser
samfundsopgaver, må staten
målrette tilskuddet mod dette.
Men det er ikke opgjort, hvor
meget Folkekirken bruger på
samfundsopgaver. Efter nytår
kom Kirkeministeriet med en
rapport om emnet. Som omtalt

i medlemsbladet i februar havde den både gode og dårlige
elementer.
Det værste er, at rapporten
betragter vedligeholdelse af
alle kirker - også nye - som en
samfundsopgave. Dermed bliver det pludselig sandsynligt,
at kirken løser samfundsopgaver for et beløb, der overgår
tilskuddet til præsternes løn.
Vi har overfor Folketingets
kirkeudvalg kritiseret dette.
Blandt andet i et notat, hvor
vi også roser Kirkeministeriets beregninger, der hvor de
anvender fornuftige principper.
I det håb at det kan bidrage til,
at de også anvendes næste

gang Folkekirkens økonomi
undersøges.
Ministeren afholder sig fra at
kommentere på notatet
Ministeriet har nu kommenteret
vores notat. Det er et høfligt
svar, der indledes med ordene
”Humanistisk Samfund har en
række relevante overvejelser
om hvilke økonomiske tråde,
der forbinder staten og folkekirken”. Men ellers afholder man
sig stort set fra at kommentere
vores notat. Svaret kan ses
her.
Humanistisk Samfund arbejder videre med sagen. Næste
større initiativ bliver en høring
om Folkekirkens økonomi på
Folkemødet på Bornholm.

Interview med et medlem
Af Jørgen Oldenburg, ceremonileder

I hvert medlemsblad interviewer vi et medlem for at
sætte ansigter på foreningen. Denne gang er det
Astrid Guldberg Ploug.
Hvorfor er du medlem af Humanistisk Samfund?
Jeg er opvokset i Norge men
har boet størstedelen af mit
voksne liv i Danmark. Efter jeg
blev tvangs-konfirmeret i Den
Norske Kirke - på daværende
tidspunkt var jeg ikke stærk
nok til at sige ordentligt fra meldte jeg mig året efter ud
og ind i Human-Etisk forbund i
Norge, da styrken kom. Da jeg
flyttede til Danmark, fandt jeg

ikke noget tilsvarende her, så
da Humanistisk Samfund blev
stiftet, meldte jeg mig straks
ind.

Hvad er HS’ vigtigste opgave
lige nu?
At arbejde for en reel adskillelse af den evangelisk-luthersk
folkekirke og staten. Mit håb er,
at folkeskolen da vil prioritere
undervisningen i de forskellige
livssyn og religioner lige højt.
Hvordan kan vi opnå det mål?
Via oplysning og ved at argumenterer for, hvor vigtigt det er,
at alle får mulighed for at tage
beslutninger, der vedrører dem
selv, ud fra egne tanker og
meninger, baseret på et neutralt og oplyst grundlag. Ved

Astrid Guldberg Ploug
at sprede information om HS’
alternative ritualer og traditioner og ved at dele vore tanker,
argumenter og erfaringer med
andre, både i pressen, på de
sociale medier og ikke mindst i
vore egne omgangskredse.
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Er eksistentiel omsorg noget for dig?
Af Ole Wolf, talsperson

S

ygdom kan udløse
mange overvejelser.
Uanset om det drejer
sig om en dødelig sygdom, en
invaliderende sygdom eller en
sygdom, der af den ene eller
anden grund er omgivet af
tabuer. Selv hvis man kommer
over en alvorlig sygdom uden
mén, kan den udløse mange
eksistentielle overvejelser.
Man kan ved sygdom tumle
med tanker som:
”Jeg troede ikke, jeg kunne
blive syg”
”Hvordan skal jeg tale med
mine nærmeste om mine bekymringer?”

”Jeg orker ikke flere behandlinger”
”Jeg kan ikke kende mig selv”

Det kan måske være svært at
tale med ens familie og venner
om det, der er svært. Det er
heller ikke sikkert, man har lyst
til at tale med personalet på
hospitalet om overvejelserne.
Humanistisk Samfund arbejder derfor med at udvikle et
tilbud om ”Humanistisk Eksistentiel Omsorg”. Her får man
mulighed for at tale med en
”Humanistisk Samtalepartner”.
For tiden afholder vi informationsmøder om Humanistisk
Eksistentiel Omsorg (se kalenderen) og opgaven som sam-

talepartner.
Samtalepartneren er der for
at lytte til den anden person.
Samtalepartnere kommer ikke
med et mål om, at samtalen
skal føre til en bestemt konklusion, at patienten skal have en
bestemt behandling eller gøre
noget bestemt overfor sine
nærmeste. Samtalepartneren
støtter personen, der har brug
for at tænke over sin nuværende situation og det, der er
vigtigt i dennes liv.
Kan du være interesseret
i at uddanne dig til Humanistisk Samtalepartner, så
skriv en mail til ow@hs.dk.

Afskaf blasfemiparagraffen

S

”Jeg er muslim. Bent Melchior er jøde. Vi er begge troende mennesker,
men vi går ind for afskaffelse af blasfemiparagraffen,” skrev Özlem Cekic på Facebook sammen med dette billede. Opslaget kom dagen efter
førstebehandlingen af en lov, som har til formål at afskaffe blasfemiparagraffen.

idste medlemsblad
bragte et interview med
Bruno Jerup (EL) og det
lovforslag Enhedslisten har
stillet, om afskaffelse af blasfemiparagraffen. Tirsdag den 25.
april var lovforslaget til første
behandling i Folketinget og her
blev det henvist til et udvalg.
Lige nu bakker alle partier undtagen Socialdemokraterne og
Venstre op om en afskaffelse
af blasfemiparagraffen.
Sidste gang blasfemiparagraffen førte til dom var i 1946. For
nylig har en tiltale for koranafbrænding bragt loven på bane
igen.
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Østerbrohuset, Århusgade 103, 15.00Modne medlemmer debatterer huma17.00
nisme og alle mulige andre emner.

Torsdag d. 4/5

HOVEDSTADEN

Møde i debatgruppen

Torsdag d. 4/5

AALBORG

Foredrag: Frederik Stjernfelt

AALBORG

Filosofisk café

AARHUS

Humanistisk Eksistentiel
Omsorg

Tirsdag d. 9/5

Onsdag d. 10/5

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
Dokk 1, Møderum
2, 18.30-20.00

Foredrag v/Ole Wolf om Humanistisk
Eksistentiel Omsorg.

AARHUS

Generalforsamling

Torsdag d. 18/5

HOVEDSTADEN

Møde i debatgruppen

Torsdag d. 18/5

HOVEDSTADEN

Humanistisk Eksistentiel
Omsorg

Onsdag d. 10/5

Kom og vær med til at diskutere
lokalforeningens arbejde.

Dokk 1, Møderum
2, 20.00-21.00

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

Foredrag v/Ole Wolf om Humanistisk
Eksistentiel Omsorg.

Kulturstationen
Vanløse, Frode
Jakobsens Plads 4,
19.00 - 20.30
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