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Af Niels Dueholm, medlem af
hovedbestyrelsen

H

ovedbestyrelsen i Humanistisk Samfund har som
én af arbejdsopgaverne i
foreningsåret besluttet at kigge
nærmere på vores værdigrundlag. Målet er at forankre værdierne endnu stærkere end hidtil
– og i bedste fald at forbedre
grundlaget.
Det livssyn, Humanistisk
Samfund bygger på, er en
ikke-religiøs humanisme. Dette
livssyn tager udgangspunkt i
mennesket selv og fremhæver

den enkeltes menneskeværd,
selvstændighed, ukrænkelighed og værdighed. Denne
humanisme har som mål, at
mennesker skal leve gode liv
på egne præmisser og vise
ansvar for hinanden og kommende generationer. Den har
ingen eviggyldige skrifter eller
sandheder og afviser livssyn
og ideologier, som gør krav på
at have en sådan kundskab
eller opskrift på en perfekt
verden.
Positiv eller negativ
Et af diskussionspunkterne har
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været, hvorvidt det er muligt at
beskrive vores værdier udelukkende i positive termer, forstået som, at vi kun skal beskrive
det vi går ind for, i stedet for at
beskrive værdierne gennem
det vi ikke går ind for – herunder eksempelvis religiøse
forestillinger.
Dialog med lokalforeninger
I den forbindelse vil Hovedbestyrelsen igangsætte en dialog
med lokalforeningerne. Lokalforeningerne vil blive bedt om
at kommentere på de eksisterende værdier, og komme med
forslag til hvordan værdierne
eventuelt skal omdefineres,
justeres eller helt ændres. Det
kan også være, at nogle har
forslag til nye værdier?
Målet er at præsentere forslag
til et revideret værdigrundlag
på landsmødet 2018.

Side 1

Tema: Humanisme

Hvad er humanisme?

Humanisme kan for mange virke som et diffust begreb. Så meget desto vigtigere er
det, at prøve at sætte ord på hvad det er. Vi har bedt seks medlemmer komme med
deres definition af begrebet, som samler vores forening.
Laura Faurschou
Humanisme for mig et livssyn baseret på almen sund fornuft og retten
til at udvikle sig i frihed og moralsk
ansvarlighed, uafhængigt af ydre
autoriteter.

I min hverdag handler Humanisme
meget om fællesskab!
Om at hjælpe hinanden der hvor
det er muligt og at udvise omsorg,
kærlighed og medmenneskelighed
til andre mennesker.

Ole Wolf
For mig er det centrale i humanismen, at det er op til os selv at
finde ud af, hvad der giver tilværelsen værdi og mening. Det bliver
for mig til noget med at huske at

glæde sig over de små ting i tilværelsen, at solen skinner, glimtet i en
kvindes øjne, at være sammen med
venner.

Marie Louise Petersen
Jeg er nået frem til den konklusion,
at jeg ikke tænker på det i hverdagen, men nu bliver jeg tvunget! Så
findes der en hverdagshumanisme?
Jeg kan sidde i s-toget og spontant
holde af mine medpassagerer, bare
fordi vi er i samme vogn, underlagt

DSBs sporarbejdsluner. Eller når
alle er stille i stillekupéen -det
elsker jeg! Måske fordi det fortæller noget om, at vi alle respekterer
påbuddet og hinandens behov
for ro. Vi er sammen om at være
stille.

Jørn Rosborg
Humanisme er et livssyn, der understreger det enkelte menneskes
ansvar for at give livet en mening,
at skabe en grund til at leve, ikke
at tro på noget overnaturligt, at

basere sit liv på kultur og videnskab
og derved glæde sig over de udfordringer vor videns mange huller
giver, at acceptere andres divergerende holdninger, at arbejde med
en etik der tager hensyn til andre.

Fortsættes på næste side...

Side 2

Tema: Humanisme
Fortsat fra side 2
Jesper Vind
De fleste mennesker, inklusiv de
religiøse, betragter sig som humanister, der har en moralsk/etisk
holdning til livet og andre mennesker. Moralske værdier bunder dog
ikke i noget guddommeligt, men
er – mener jeg – opstået som en

selektionsfordel for diverse dyrearter, her i blandt mennesket gennem
den evolutionsproces, som forfædrene har gennemgået. Humanisme
er blandt andet at sikre sine efterkommere et godt liv.

Ole Morten Nygård
Humanismen er for mig at forholde
sig til det menneskelige, den menneskelige skala og erfaring, og at
se mennesket som målet i sig selv.
Som lærer er det fx at rumme de
forskellige udsagn som eleverne
kommer med og se mennesket i
emnet. I fredags havde jeg en 9.
klasse, hvor vi diskuterede terroren
i Barcelona. Eleverne undrede sig

over spaniernes fredelige reaktion,
så det blev til en samtale om hvilke
erfaringer spaniere har med vold i
forhold til den danske befolknings
erfaringer på det felt. Om kollektive erfaringer over for de personlige erfaringer, og om hvilken værdi
vi tillægger dem hver især, når vi
danner os en mening.

Nina Faartoft
Min forestilling om verden er, at
den er skabt ved et tilfælde. Der
er som sådan ingen mening med
verden, ingen formålsparagraf,
ingen masterplan. Naturen er ren,
rå kraft. Evindeligt tilbagevendende

runder af liv og dvale. Tanken om
en overordnet mangel på mening
skræmmer mig ikke, men bliver
drivkraft til at få mig til at gøre mig
ekstra umage med at skabe mening med min tilværelse.

Side 3

Nyheder

IHEUs generalforsamling

vanskelige for den brasilianske
organisation. Generalforsamlingen blev flytte til London,
begyndelsen af august delhvor IHEU har hovedkontor og
tog jeg og næstforperson
Kongressen blev transformeret
Kirstine Kærn i generalfortil en éndagskonference samsamling i den internationale
me sted, med fokus på den
humanistorganisation i Lonøgede populisme i hele verdon. Generalforsamlingen
den. Generalforsamlingen blev
skulle egentlig have været i
i øvrigt indledt af den nye SpeSao Paulo i Brasilien og skulle cial Rapporteur on Freedom
have været kombineret med
og Religion or Belief Dr Ahmed
en verdenskongres, som den
Shaheed, som understregeder var i Oxford i 2012. Det er
de, at ateister og humanister
et bærende princip for IHEU at er nogle af de grupper, som
samarbejde med lokale orgabliver mere og mere udsatte og
nisationer, når de planlægger
forfulgte.
en kongres og det vilkårene for
Hvad er det der IHEU egentlig
fundraising viste sig at være for for noget, tænker du måske,
Af Lone Ree Milkær, forperson
for Humanistisk Samfund

I

selvom du egentlig synes, at
du følger med? Forkortelsen
står for International Humanist
and Ethical Union, men det
er lidt lige meget for i begyndelsen af august blev det på
generalforsamlingen i IHEU
besluttet at foreningen i fremtiden skal hedde Humanists
International (eller Humanist
International, uden –s. Det er
op til bestyrelsen). Organisationen har brugt langt tid på at
overveje navneskiftet og det er
primært blevet besluttet, fordi
mange synes, at forkortelsen
IHEU er uforståelig. Navneskiftet vil træde i kraft i løbet af det
næste år.

HS’ nye sekretariatsleder

Humanistisk Samfund har fået ny sekretariatsleder. I denne artikel fortæller han om sig
selv og hvad opgaven går ud på.

Af Tue Bo-Chassé

M

it navn er Tue Bo-Chassé, og jeg er blevet
ansat som foreningens
nye sekretariatsleder (ansat
25 t/uge), hvilket jeg er ovenud
glad for. Jeg vil i denne stilling

overtage de administrative
funktioner som især Henrik
Høyer og Jesper Boye har stået for, men vil også arbejde på
at udvikle og styrke foreningen
i en bredere og mere fremadrettet forstand.
Nogle af jer har måske stødt
på mig, eller mit navn, i forbindelse med foreningen, da jeg
også er frivillig. Jeg startede i
Konfirmationsgruppe Øst i sensommeren 2016, hvor jeg har
haft en god og givende sæson
som medlem og koordinator af
arbejdsgruppen og som underviser. I forbindelse med landsmødet 2017 stillede jeg op, og
blev valgt som suppleant til hovedbestyrelsen, og har derfor

fået et godt indblik i foreningen
på relativt kort tid.
Min uddannelsesmæssige
baggrund er en cand.mag i
Filosofi og Historie fra Roskilde
Universitet, jeg er 34 år gammel, og er gift med Justine,
som jeg bor sammen med i
København.
Jeg glæder mig overordentlig
meget til at påtage mig opgaverne med foreningens daglige
administration og drift, men
også med dens udvikling.
Man vil kunne ringe til mig på
HS-telefonen 4243 2010, eller
på mailen tbc@hs.dk. Man vil
også kunne finde mig de fleste
ugedage på adressen Tranevej
20, København NV.
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Ceremonier

”Humanist professional”
Af Liselotte Saxkjær, ceremonileder

J

eg deltog som repræsentant for Begravelsesgruppen (HS Ceremoniledere)
iI Humanist Professionals day
i London, som blev afholdt I
forbindelse med en række andre arrangementer i IHEU-regi.
(IHEU: International Humanist
and Ethical Union).
Det var utroligt spændende
at møde humanister fra lande,
hvor tankefrihed har det noget sværere end vi er vant til i
Danmark, og at dele erfaringer
med andre humanister generelt.
For mig var højdepunkterne
følgende indlæg:
Hvad betyder det at være
”Humanist Professional”?
Budskabet var ganske klart,
da Professor Richard Norman
(Professor i Moralsk Filosofi)
skulle give sit bud på dette. At
udøve humanisme – om det er
som Humanistisk Samtalepartner, Ceremonileder, Celebrant
eller noget fjerde – handler
om at hjælpe andre til at finde
mening i deres tilværelse.
Ikke ved at fortælle dem
hvad meningen er – men ved
at hjælpe dem til selv at finde
frem til den, via samtale.

Brug af symboler og handlinger i ceremonier
Tag McEntegart stod for et
godt og relevant oplæg om
brugen af symbolske genstande og handlinger i ceremonier.
Vi bruger allerede lyset, som
tændes og slukkes i den humanistiske begravelsesceremoni. Tag introducerede os til
andre måder at tænke billeder
og genstande ind i ceremonier,
fordi ting og genstande kan
fortælle historier om en afdød,
som ville kræve mange ord.
Humanistisk musik og brugen af den
Ud over at være Humanist
UK’s Director of Community
Services, er Teddy Prout også
musikuddannet. I et indlæg
som både indeholdt musik,
kom vi omkring den måde musik kan sætte stemninger på,
såvel som en diskussion om
hvorvidt musik kan være ”religiøs” eller ”humanistisk”.
Kritisk tænkning og medier
Mit sidste stop var Michael
Marshall, skeptiker-aktivist.
Marshall talte om sit arbejde
med at spotte dårlig journalistik. Journalister i dag er
presset til at skrive meget
indhold på kort tid, og som
derfor forfalder nogle til at

bringe pressemeddelelser i let
omskrevet tilstand og præsentere dem som reelle nyheder.
Problemet med disse er, at de
kan være udsendt af firmaer
for at promovere produkter
eller ydelser, camoufleret som
videnskabsnyheder.
Jeg kan anbefale hans podcast, Be Reasonable, hvor han
med respekt og venlighed taler
med f.eks. konspirationsteoretikere, UFO-spottere, spiritister
og deslige.
Og lidt godt nyt …
Et lille guldkorn var nyheden
om, at der i Skotland nu afholdes flere humanistiske vielser
end kirkevielser. Vi har et lille
stykke vej dertil endnu i Danmark!
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Vejledende samtaler

Af Lone Verner Nielsen, ceremonileder

H

umanistisk Samfunds
Begravelsesgruppe tilbyder, ud over begravelser,
også vejledende samtaler for
de, der gør sig overvejelser
om deres egen - humanistiske
- begravelse og gerne vil have
hjælp til at drøfte de konkrete
muligheder og til at få ønskerne formuleret og fastholdt.
Det kan være relevant for
personer, hvis død på grund af
sygdom skønnes at være nært
forestående, eller for personer som vil sikre sig, at deres
ønsker så vidt muligt efterkommes, og som vil hjælpe de
pårørende, som til sin tid skal
stå for at arrangere afskeden.
Selv har jeg haft tre vejledende samtaler i sidstnævnte
kategori.

En vejledende samtale foregår på den måde, at en ceremonileder fra Begravelsesgruppen kommer på besøg et
par timer og drøfter den pågældendes ønsker. Vi fortæller
om rammen og ideen med den
humanistiske begravelse og
lytter til personens ønsker til
både rammer og indhold.
Ceremonilederen noterer ønskerne og sender efterfølgende et notat til pågældende.

at personen har spurgt om den
pågældende ceremonileder vil
kunne forestå bisættelsen til
sin tid. Dette kan vi af mange
årsager ikke love, ligesom vi
heller ikke tilbyder at opbevare
notaterne.
Det er personens eget ansvar
at opbevare notatet blandt
sine personlige papirer og at
oplyse sine pårørende om sine
ønsker, og om hvor notatet
findes.

Musik, sange og digte
Typisk lyder indledningen i
notatet, at ”ved min død er det
vigtigt hurtigst muligt at kontakte Humanistisk Samfund for at
træffe aftale om begravelsen”.
Derefter følger de konkrete ønsker om musikstykker, sange
og/eller digte, som ønskes, fordi de på en eller anden måde
har eller har haft en særlige
betydning i personens liv. Måske kan der endog være tale
om et bud på et næsten færdigt program for ceremonien.
Der kan også være ideer til,
hvad der skal foregå under den
efterfølgende komsammen (jeg
har også en enkelt gang været
ude for at nedskrive et ønske
om, at en bestemt kunstners
musik absolut ikke ønskes
spillet!).
Når der har været god kontakt, har vi flere gange oplevet,

Ro i sindet
Min oplevelse er, at de pågældende efter den vejledende
samtale har fået ro i sindet
ved at få alle ønsker nedskrevet - og ved at have fundet ud
af, at meget kan lade sig gøre
ved en humanistisk begravelse, bortset fra f.eks. at synge
salmer. Det har altid været en
lettelse at få talt tingene igennem og få et samlet billede af
ceremonien.
Samtidig er det en utrolig stor
hjælp for de pårørende, der til
sin tid skal tilrettelægge begravelsesceremonien.
Prisen for en vejledende samtale er pt. 1000 kr. for medlemmer af Humanistisk Samfund
og 1500 kr. for ikke-medlemmer - og kan finde sted over
hele landet.

Side 6

September
Onsdag d. 6/9

Torsdag d. 7/9

Torsdag d. 21/9

Onsdag d. 27/9

Oktober
Torsdag d. 5/10

Torsdag d. 19/10

Lørdag d. 28/10

Det sker!

BORNHOLM

Diskussion om sandhed

HOVEDSTADEN

Åbent møde i debatgruppen

HOVEDSTADEN

Åbent møde i debatgruppen

HOVEDSTADEN

Oplæg om Eftertro

HOVEDSTADEN

Åbent møde i debatgruppen

HOVEDSTADEN

Åbent møde i debatgruppen

HOVEDSTADEN

Årsseminar for frivillige i HS

Humanistisk Samfund holder igen
cafémøde. Emnet er “sandhed”,
og alle er velkomne til mødet, også
ikke-medlemmer.
Diskutérlystne medlemmer debatterer humanisme og alle mulige andre
emner.
Diskutérlystne medlemmer debatterer humanisme og alle mulige andre
emner.
Anders Stjerneholm, journalist og
formand for Ateistisk Selskab, holder
oplæg og efterfølgende er der diskussion om hans bog “Eftertro”

Diskutérlystne medlemmer debatterer humanisme og alle mulige andre
emner.

Diskutérlystne medlemmer debatterer humanisme og alle mulige andre
emner.
Idéen med årsseminariet er at skabe
tid og plads til, at de mange forskellige frivillige i HS rundt om i hele
landet kan mødes, at der afsættes tid
til at grupperne også kan holde møder, at vi får tid til at udveksle gode
erfaringer på tværs af grupperne, at
vi får noget godt at spise og drikke og
lærer hinanden bedre at kende.

Biblioteket i Rønne,
19.30-21.30

Østerbrohuset,
15.00-17.00
Østerbrohuset,
15.00-17.00
Kulturstationen
Vanløse, 19.0021.00

Østerbrohuset,
15.00-17.00

Østerbrohuset,
15.00-17.00
Kvarterhuset, Jemtlandsgade 3, 11.3018.00
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